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O Relatório Anual
integrado ao Relatório
da Administração
torna transparente a
estratégia de crescimento
sustentável do negócio e,
consequentemente, nossa
geração de valor.

Sobre o
Relatório

Agradecemos o seu interesse em ler o
nosso Relatório Anual Integrado. Desde 2015, adotamos esta importante
prática de transparência com todos os
nossos públicos.
Ao longo do texto, os números entre parênteses indicam os códigos dos indicadores GRI (Global Reporting Initiative)
Standard Opção Essencial, uma referência internacional que estabelece diretrizes para relatos de sustentabilidade. O
índice GRI com a descrição de cada indicador encontra-se nas páginas 143 a
145. (102-54)
A produção do relatório contou com o
envolvimento dos dirigentes e gestores
da Companhia. Assim, fortalecemos a
adoção de um pensamento integrado,
conforme preconizado pelo IIRC - International Integrated Reporting Council.
(102-46)

• A apuração dos indicadores financeiros atende aos padrões internacionais de contabilidade aprovadas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
• Alguns indicadores socioambientais
são assegurados pela PwC, empresa
independente que atesta a veracidade dos dados.
• O conteúdo abrange todas as unidades de negócio, salvo quando indicado as unidades específicas. (102-45)
• O relatório é publicado nos idiomas
português e inglês.
• A elaboração foi conduzida pelas áreas de Sustentabilidade, Comunicação e
Contabilidade, em conjunto com os gestores das diferentes áreas, sendo apreciado e validado pelo Comitê Executivo,
Diretoria Estatutária, Comitê de Auditoria e Conselho de Administração.

Sobre esta edição, destacamos:
• As informações compreendem os
resultados de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2017. (102-50)
• Ao longo do relatório, indicamos por
meio dos logos dos ODS - Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU,
de que forma estamos contribuindo
para alcançá-los. Dos 17 objetivos, estamos contribuindo com 12 deles, conforme indicado abaixo.

• Todos os documentos podem ser
acessados no site www.mdiasbranco.com.br, na área de Sustentabilidade ou Relações com Investidores.

Recebemos feedbacks no e-mail
ri@mdiasbranco.com.br (102-53)
Desejamos uma boa leitura.
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Mensagem
da Presidência
do Conselho de
Administração e
da Presidência
Executiva
(102-14)

alimentação, transporte, participação nos
lucros, entre outros benefícios) e R$ 21 milhões em pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos, gestão ambiental e investimento social.
Senhoras e senhores,
Apresentamos os resultados da M. Dias
Branco ao final do exercício de 2017,
oportunidade em que expressamos a
nossa satisfação em ter concluído um
período com grandes conquistas. Ressaltamos que as vitórias não foram somente no âmbito econômico-financeiro,
mas também no desenvolvimento do
capital humano e na implementação das
iniciativas socioambientais alinhadas
com nossa estratégia de sustentabilidade. Portanto, uma grande conquista,
sempre a caminho da superação!
Registramos receita líquida de R$ 5.415,4
milhões (+1,6% vs. 2016), lucro líquido de
R$ 844,3 milhões (+7,6% vs. 2016), Ebitda
de R$ 966,4 milhões (+ 5,1% vs. 2016). Investimos R$ 307,1 milhões em expansão
e manutenção, R$ 244 milhões em capital
humano (contemplando programas de segurança e saúde do trabalho, capacitação,
8

Mantivemos a liderança nacional nos
segmentos de massas e biscoitos, com
ganhos de participação em ambos os
mercados. Nosso índice de reciclagem
melhorou, reduzimos o consumo relativo
de água e filmes plásticos, bem como a
taxa de frequência de acidentes de trabalho. As iniciativas de eficiência energética
economizaram R$ 1,6 milhão e a migração
para o mercado livre de energia mais R$
5,6 milhões, apesar do aumento da intensidade energética.
Em 2017 foi dada atenção especial à revisão da nossa cadeia de suprimentos,
com revisão de processos, estruturas de
armazenagem e expedição, e redimensionamento de estoques, visando a elevação
do nosso nível de serviço, que contribui
diretamente para o crescimento das vendas e manutenção de custos logísticos em
níveis adequados. Consolidamos também
a implementação do procedimento sobre
gestão de qualificação de fornecedores,

incluindo questionário de avaliação dos aspectos socioambientais.
Além disso, ampliamos os recursos destinados às iniciativas de marketing, com foco
no fortalecimento de nossas marcas, no
lançamento de produtos com maior valor
agregado e na expansão de nossos negócios em regiões onde podemos acentuar
nossa participação. Como resultado de
nossas ações, no caso da linha de produtos
biscoito, expandimos as vendas e registramos crescimentos mais expressivos nas
regiões Sudeste e Sul, aumentamos as
exportações e lançamos novos produtos,
com destaque para a linha Adria Plus Life.
Assim, seguimos confiantes no potencial
de crescimento da M. Dias Branco, certos
de que estamos fazendo os investimentos
necessários para expansão de nossas vendas em todo o país, buscando a satisfação
de nossos clientes e geração de valor aos
acionistas, e convictos de que o sucesso alcançado até aqui, deve-se, essencialmente, à dedicação de nossos colaboradores,
aos quais prestamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

Ivens Dias Branco Júnior
Presidente Executivo/CEO

Mesmo diante de um cenário ainda adverso,
continuamos trabalhando arduamente para
produzir alimentos de excelente qualidade,
de forma que a M. Dias Branco e todas as
suas marcas sejam cada vez mais lembradas e desejadas por nossos clientes.
Os resultados reforçam nosso entendimento de que estamos adotando as medidas estruturantes necessárias para crescimento consistente de nosso negócio com
rentabilidade e com uma visão cada vez
mais integrada, ao atrelar o ganho econômico-financeiro ao socioambiental.

Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco
Presidente do Conselho
de Administração
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Destaques do Ano

Adria Plus Life

Novas campanhas de mídia

Ambiente digital

Em 2017 ingressamos de forma expressiva na categoria de biscoitos
integrais com a linha Adria Plus Life,
além de inovarmos com o lançamento dos cereais bits. Na Fábrica Fortaleza, foi realizada a primeira edição
do Circuito Adria Plus Life, um evento de divulgação dos novos produtos
junto aos colaboradores.

Realizamos diversas campanhas por
meio de nossas marcas, com veiculação de vídeos, jingles e outros
formatos de publicação em TV, rádio
e mídias sociais, como Instagram,
Facebook e Spotify. Muitas dessas
campanhas incluíam concursos com
a premiação dos consumidores.

Apostando cada vez mais no ambiente “on-line” e na interação com
os clientes nas plataformas digitais, nossas marcas renovaram
seus sites, ampliando os serviços de
atendimento ao consumidor e apresentando um layout mais prático e
responsivo. Destacamos os sites das
marcas Fortaleza, Puro Sabor e Adria.
Além disso, a marca Animados Zoo da
Richester passou a comercializar seus
produtos pela internet.

Novo visual

Destaques
do Ano

As marcas Estrela, Richester, Salsitos, Delicitos, Pilar, Vitarella e
Adria mudaram o visual em 2017,
seja com a renovação da logo, o
redesenho das embalagens ou
um novo conceito criado especialmente para a marca.

Embalagens “On The Go”
Para acompanhar o estilo de vida
dos consumidores, a M. Dias Branco lançou produtos em embalagens
menores, prontas para atender às
necessidades individuais de forma
fácil e prática. O Wafer Lanchinho, da
marca Isabela, por exemplo, foi lançado em versões “on the go”.

Parceria com o Sebrae
No mês de março, juntamente com o
Sebrae, firmamos uma parceria para
qualificar pequenos negócios que atuam na distribuição e transformação de
farinha de trigo nos estados do Ceará,
Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O projeto,
chamado Transformadores de Farinha, capacitou 384 negócios até o final
de 2017.

Circuito Adria Plus Life
realizado com colaboradores
na unidade Eusébio/CE

Relatório Anual Integrado 2017
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Destaques do Ano

Avanços na indústria

Relatório integrado

Ações para acolher

Reconhecimentos

Em 2017, a indústria deu importantes passos para o reconhecimento
como uma organização com GCM
(Gestão de Classe Mundial). Bento
Gonçalves/RS, Salvador/BA, Jaboatão dos Guararapes/PE e o moinho
Eusébio/CE foram integradas ao
SGI (Sistema de Gestão Industrial)
e as unidades Moinho Dias Branco,
São Caetano do Sul/SP e Lençóis
Paulista/SP iniciaram o TPM (Total
Performance da Manufatura). Agora, das 12 unidades industriais, 7 já
atuam alinhadas ao SGI e 8 ao TPM.
Os destaques foram as implementações do SGI e TPM nas operações
dos moinhos, integrando a Gestão
de Classe Mundial em todas operações das indústrias.

Publicado no dia 06 de março, o relatório teve o tema “Uma visão integrada do negócio”. O relatório ficou
entre os 10 melhores do 19º Prêmio
Abrasca Relatório Anual (Associação
Brasileira das Companhias Abertas).

Recebemos na unidade Eusébio/CE
as duas primeiras turmas de jovens
com deficiência auditiva atendidos
pelo Instituto Filippo Smaldone. Ao
todo, 40 novos colaboradores com
deficiência auditiva foram integrados à empresa após participarem
de capacitação oferecida em projeto
conjunto das áreas de Sustentabilidade e Recursos Humanos.

• Ficamos em 19º lugar entre as 50
empresas mais amadas do Brasil.
O ranking foi feito por uma renomada plataforma de avaliação de
empresas e divulgado em janeiro
de 2017 pela Revista Exame.

Equipe que liderou o projeto
de otimização da Gestão de
Transportes

Gestão de transportes
O Projeto de Otimização da Gestão
de Transportes foi implementado
em todas as unidades no Brasil ao
longo de 2017. Com esta implantação a Companhia melhorou a utilização de caminhões por meio do
planejamento otimizado das operações, elevando a ocupação dos veículos.

Porto Rio de Janeiro
Com uma empresa parceira, firmamos contrato de arrendamento, por
25 anos, do terminal de trigo no porto do Rio de Janeiro/RJ, leiloado pelo
governo federal, assumindo assim a
movimentação de cargas e armazenagem de grãos, sobretudo trigo.

• Recebemos diversas premiações
ao longo de 2017. Alguns exemplos foram: Melhores do Agronegócio, Delmiro Gouveia, Marcas
Que Eu Gosto, Marcas Preferidas,
Grandes Marcas e Carrinho de
Ouro, entre outros.
• A Revista Globo Rural, em parceria
com a Serasa Experian, reconheceu a M. Dias Branco com o prêmio Melhores do Agronegócio na
categoria Massas e Farinhas, sendo a escolha baseada nos resultados financeiros e em iniciativas de
sustentabilidade das empresas.
• Fomos uma das vencedoras do
Troféu Transparência 2017 – 21º
Prêmio Anefac – Fipecafi - Serasa Experian, na categoria Companhias com receita líquida acima
de R$ 5 bilhões. Estamos entre
as empresas mais transparentes
do Brasil pela qualidade das demonstrações contábeis de 2016.
• Pelo segundo ano consecutivo, fomos certificados como “Empresa
Cidadã” pelo Conselho Regional
de Contabilidade do Rio de Janeiro, em parceria com a Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro,
do Sistema Fecomércio, e com
apoio da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. A premiação foi entregue em dezembro a 48 empresas que foram reconhecidas pela
qualidade das informações sobre
as práticas de responsabilidade
socioambiental registradas em
seus balanços anuais.
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Revista Globo Rural reconhece a
relevância da Companhia

Representantes da
M. Dias Branco recebem
Troféu Transparência
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Principais
Indicadores de
Desempenho

Investimento na construção de um novo
moinho na unidade Bento Gonçalves/RS
aumentará a capacidade de moagem de
trigo em 1.300 toneladas/dia

INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS (R$ MILHÕES)
Indicador

2014

2015

2016

2017

Investimentos em capital
humano - R$ milhões

191,9

203,5

229,1

244,6

Investimento em
Pesquisa & Desenvolvimento - R$ milhões

5,2

6,5

8,1

8,6

Investimentos em gestão
ambiental - R$ milhões

8,1

9,7

10,4

9,3

Investimento
social - R$ milhões

2,1

3,5

4,1

3,1

102,63

138,95

133,04

135,70

65,2

59,9

61,9

8,8

16,4

30,6

2015

2016

2017

4.622,2

5.328,1

5.415,4

- Biscoitos

2.390,9

2.745,2

2.870,1

71,1

- Massas

1.043,7

1.205,0

1.160,6

19,9

19,1

- Farinha e Farelo

887,0

1.002,5

918,6

31,5

32,4

31,8

- Margarinas e Gorduras

220,2

260,4

326,7

115,0

139,4

42,70

44,42

80,4

36,68

47,17

Lucro Líquido

603,9

784,4

844,3

Taxa de Frequência (TF) de acidentes

1,35

1,02

1,24

0,92

EBITDA

686,6

919,4

966,4

Taxa de Gravidade (TG) de acidentes

29,13

56,42

18,47

83,93

1.075,2

1.285,1

1.409,7

12

6

9

21

Endividamento

755,2

643,3

341,6

651

597

1.099

1.019

Investimentos

456,9

263,9

307,1

Intensidade energética
- kWh/t produto
Índice de reciclagem - %
Índice de reuso de água - %
Receita dos produtos com adição de
nutrientes em relação à receita total - %
Número médio de horas de
treinamento por colaborador

Número de ocorrências absolutas
registradas do Canal Ético
Número de reclamações no SAC
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INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS (R$ MILHÕES)

Indicador
Receita Líquida de Vendas

- Outras Linhas de Produtos

Despesas Operacionais
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Perfil
Corporativo
• Missão, Visão e Valores
• Histórico Empreendedor
• Categorias de Produtos e Principais Marcas
• Unidades
• Certificações e Licenciamentos

Colaboradores
retratados na campanha
Honra ao Legado 2017

16
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Missão, Visão
e Valores
(102-16)

VALORES

Seguimos os princípios da nossa identidade
organizacional, que representam o grande
direcionador da forma como realizamos nossas
atividades.

Respeito
Pela essência do ser humano, por nossos
colaboradores, clientes e consumidores.
Respeito ao meio ambiente adotando
atitudes sustentáveis.

A palavra de ordem para o ano de 2017 foi “Legado”.
Honrar o Legado significa dar continuidade à nossa
história de sucesso, cumprir a nossa missão, sendo fiéis
aos nossos valores. E foi isso que fizemos ao longo do
ano: trabalhamos como um verdadeiro time,
conquistamos vitórias, trouxemos para o mercado novos
produtos cada vez mais inovadores, desenvolvemos
nossos talentos e celebramos os melhores momentos
da empresa e da carreira de nossos colaboradores.
Nossa identidade organizacional é assim representada:

Criatividade
Busca de soluções efetivas em um
contexto de negócios cada vez mais
complexo e inesperado.

“Com respeito contribuímos para uma sociedade
mais pacífica e harmoniosa.”

“Essa é a principal competência de um promotor
de vendas. Fico feliz quando as pessoas elogiam
os trabalhos que realizo.”

Antônio Edval Filho, Forneiro

Rodolfo de Jesus, Promotor de Vendas

Boa vontade
Solidariedade, senso de comunidade,
disposição para ajudar, colaborar, adotar
atitudes construtivas.

Zelo
Cuidado constante com os nossos
gastos e o nosso patrimônio.

“A boa vontade destrói grandes obstáculos
quando o empenho em vencer é maior.”

“É uma grande dedicação, sobretudo na redução
de gastos. Aplico sempre no trabalho, com um
sentimento de dono do negócio.''

Ronaldo Brasil, Supervisor de Serviços Gerais

Sérgio Alexandre, Auxiliar Administrativo

MISSÃO

Ética
Valorização de posturas éticas, pautadas
na verdade e no bem comum.

Superação
Ousadia, coragem, superação
dos medos, persistência.

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

“Devemos trabalhar com ética, manter princípios
corretos, valorizando cada um com suas
qualidades e limitações.”

"É dar o seu melhor no trabalho, aplicar todos os
seus conhecimentos e ter boa vontade para
progredir sempre."

Kleilson Galvão, Supervisor de Manutenção Predial

Odorvalino Carneiro, Operador de Processos III

Simplicidade
Humildade, valorização de soluções simples.

Excelência
Fazer com amor, excelência em tudo.

"A simplicidade nos ajuda a sempre manter um
ambiente agradável, com trabalho em equipe e
procurando alcançar os resultados."

"É oferecer um alimento seguro, surpreender a
cada dia, buscando assim atingir a satisfação de
todos, o que é a nossa meta."

Silvia Patricia , Assistente do Controle de Qualidade

Janileide Vasconcelos, Nutricionista

Agilidade
Fazer no tempo certo, com a rapidez que
o mercado requer, perceber rapidamente
as necessidades para encontrar as
soluções e aplicá-las com efetividade.

Segurança
Agir sempre de maneira preventiva para
evitar acidentes, construindo um
ambiente de trabalho seguro, pois a vida
está em primeiro lugar.

“Procuro ser uma profissional visionária com
atitudes ágeis, executando a função antes do
tempo determinado.”

“Tenho a segurança como guia da minha rotina.
Ajudo os colaboradores a pensar mais em sua
segurança.”

Cícera Pignatari, Líder de Produção

Débora Silva, Analista de Controle de Qualidade

VISÃO
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.
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Colaboradores
que participaram
da campanha de
disseminação
dos valores
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2002

2017

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 no
segmento de margarinas e gorduras especiais.

Arrendamento da área e infraestrutura
pública do Porto do Rio de Janeiro/RJ.
Alcançamos a maior receita líquida e Ebitda
da história em valores absolutos.
Lançamento dos produtos Adria Plus Life,
linha de alimentos integrais da Companhia.

Expansão da verticalização
do processo produtivo

HISTÓRICO
EMPREENDEDOR

2000

Expansão da produção
na região Nordeste

Confira a evolução da M. Dias Branco
em seus mais de 60 anos de história:

Início das atividades de um
moinho de trigo e fábrica de
massas em Natal/RN.

1951

Produção com técnicas artesanais
Panificação e fabricação de biscoitos
na Padaria Fortaleza.

1992

Início da verticalização do
processo produtivo

1953

Início da operação do Moinho Dias Branco
(Fortaleza/CE), produzindo farinha e farelo 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.

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

Década de 60

Modelo de distribuição pulverizado
Foco no atendimento ao micro, pequeno e médio
varejos, com um sistema de vendas pronta-entrega.
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1980

Inauguração da nova sede da
Fábrica Fortaleza, localizada no
município de Eusébio/CE

1978

Lançamento da
marca Richester

2003

Nova unidade e entrada nos
mercados das regiões Sul e Sudeste
por meio de aquisições
Inauguração, em Salvador/BA, de um moinho de trigo.
Aquisição de 100% das quotas de capital da empresa Adria
Alimentos do Brasil Ltda, sediada no Estado de São Paulo,
proprietária das marcas Adria, Basilar, Isabela e Zabet. A M.
Dias Branco conquista a liderança nacional, em volume, no
mercado de biscoitos e massas.

2005

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 redução de custos logísticos,
verticalização e diversificação de produtos. Inauguração de
uma nova unidade industrial de moagem de trigo e fabricação
de massas, em Cabedelo/PB, incluindo um centro de
distribuição.

2006

Abertura de capital
Oferta pública inicial (IPO - Initial Public Offering) das
ações da Companhia no segmento Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, sob o código “MDIA3”.

2008

Consolidação da
liderança de mercado
Aquisição da empresa Indústria de Alimentos
Bomgosto Ltda, sediada em Jaboatão dos
Guararapes/PE, proprietária da marca Vitarella.

Crescimento contínuo

2016

Reestruturação do
modelo comercial

Implantado o Projeto Gestão Multimarcas (PGM),
unificando as forças de vendas para atuar de forma
integrada com todas as nossas marcas.

2015

Expansão da verticalização
do processo produtivo
Início das operações da fábrica de torradas e
moinho 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.

2014

Entrada em novos mercados
Construção de uma moderna fábrica de torradas
no município de Eusébio/CE e entrada no mercado de misturas para bolos.

2011/12

Continuação das aquisições
Aquisição da companhia NPAP Alimentos S/A,
sediada em Recife/PE, proprietária da marca
Pilar. Aquisição das empresas do Grupo “Estrela”,
proprietário das marcas Estrela, Pelaggio e
Salsito, marcando a entrada da Companhia nas
categorias de bolos e snacks.
Aquisição da empresa Moinho Santa Lúcia,
sediada em Aquiraz/CE, com atuação em
moagem de trigo e fabricação de massas e
biscoitos, proprietária das marcas Predilleto e
Bonsabor.
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Categorias
de Produtos
e Principais
Marcas

(102-2)

Há mais de 60 anos no mercado
brasileiro de alimentos, oferecemos
aos nossos consumidores de todas
as regiões do país 10 categorias de
produtos:

• Biscoitos
• Massas
• Farinhas e farelo de trigo
• Misturas para bolos
• Margarinas e cremes vegetais
• Bolos
• Snacks de milho e de trigo
• Torradas
• Cobertos de chocolate (biscoitos)
• Bits de cereais
Nossas marcas são conhecidas nos
diversos mercados em que atuamos
e levam a qualidade e a tradição da
M. Dias Branco para a mesa de milhões de famílias brasileiras. Estamos presentes em todo o país com
diversas marcas que mantêm uma
forte relação de confiança com os
consumidores de cada região.
No Nordeste, marcas como Fortaleza, Richester, Vitarella, Estrela, Pelaggio, Pilar, Finna e Puro Sabor são
amplamente consumidas. No Sudeste, estamos mais presentes com
as marcas Adria, Zabet e Basilar. Na
região Sul, a marca Isabela é nossa
principal representante.
Vale destacar que marcas como Vitarella e Adria estão expandindo
suas regiões de atuação, ganhando
expressão em mercados por todo o
Brasil.
Todas ocupam posição de destaque
nos mercados que atuam, conquistando diversos prêmios em pesquisas
junto aos consumidores e clientes.
Apresentamos algumas de nossas
principais marcas a seguir: (102-2)
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Marca de biscoitos mais
vendida do Brasil; divide
com a Adria o 1º lugar de
marca de massas mais
vendidas do país.

Marca de biscoitos
recheados mais vendida
no interior de São Paulo,
a 2ª colocada no
Maranhão.

Líder no mercado de
massas e biscoitos no
Ceará, Piauí e Maranhão,
além de ser a 2ª marca de
massas mais vendida do
Nordeste.

Marca de massas
mais vendida no
interior de São Paulo.

Margarina com forte
presença no Ceará,
Piauí e Maranhão.

2ª marca de biscoitos do
tipo recheado mais
vendida na região
Nordeste. É a 1ª marca
em Cracker na Região
Metropolitana do Rio de
Janeiro.

Uma das marcas
de alimentos mais
tradicionais do país com
mais de 140 anos.
A 2ª marca de massas
mais vendida em
Pernambuco.

Marca de snacks
com forte presença
no Ceará, Piauí e
Maranhão.

Marca de massas mais
vendida do Brasil,
empatada com Vitarella.
1º lugar em massas da
região Sudeste.

Marca com forte atuação
no Norte e Nordeste.
É a marca de massas
mais vendida do interior
do Ceará.

Marca de massas
com forte presença
no Ceará, Piauí e
Maranhão.

Líder em vendas de
biscoitos e massas no
Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. 1º lugar
em massas da região Sul.

Marca de massas,
biscoitos e bolos
tradicional no Ceará.

Marca de snacks
com forte presença
no Ceará, Piauí e
Maranhão.

Farinha de trigo mais
vendida na região
Nordeste, sendo a marca
líder no Ceará, Bahia e Rio
Grande do Norte.

Margarina mais
vendida no Ceará,
sendo a 3ª do Nordeste.

Margarina com forte
presença no Ceará.

Marca de margarina e
farinha de trigo com forte
presença no Nordeste.
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Fábrica de biscoitos,
massas, bolos e snacks Moinho de trigo
Maracanaú/CE
Fortaleza/CE
Moinho de trigo
e fábrica de biscoitos,
massas e torradas
Eusébio/CE

Unidades
industriais
e centros de
distribuição
em todo Brasil

Fábrica de margarinas
e gorduras vegetais
Moinho de trigo
Fortaleza/CE
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

(102-7)

Estamos presentes de forma ampla no Brasil, com 12 unidades
industriais e 32 centros de distribuição estrategicamente localizados
em importantes cidades brasileiras. Encontra-se em construção um
moinho de trigo no Rio Grande do Sul.

Fábrica de massas
São Caetano
do Sul/SP

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
Belém/PA
Teresina/PI
Timon/MA
São Luís/MA
Gorduras e Margarinas Especiais/CE
Cais do Porto/CE
Fábrica Fortaleza/CE
Maracanaú/CE
Moinho Dias Branco/CE
Crato/CE
Grande Moinho Potiguar/RN
Natal/RN

Grande Moinho Tambaú/PB
João Pessoa/PB
Caruaru/PE
Jaboatão dos Guararapes/PE
Pilar/PE
Maceió/AL
Aracaju/SE
Grande Moinho Aratú/BA
Salvador/BA
Brasília/DF
Uberlândia/MG
Rio de Janeiro/RJ

Barueri/SP
Jaboticabal/SP
Lençóis Paulista/SP
São Caetano do Sul/SP
Moinho Rolândia/PR
Pinhais/PR
Santa Rita/RS
Bento Gonçalves/RS

Fábrica de biscoitos
Lençóis Paulista/SP
Moinho de trigo
Rolândia/PR
Fábrica de biscoitos e massas
Bento Gonçalves/RS

Unidades
Industriais

Centros
de Distribuição

Colaboradora da
equipe de Qualidade,
que atua de acordo
com as certificações
internacionais

Certificações

(103-2)

As certificações internacionais que temos são demonstrações
do nosso compromisso com as melhores práticas de gestão.
Confira a seguir as certificações vigentes por unidade:

ISO 9001 - Sistema de
Gestão da Qualidade
• Eusébio/CE
• Fortaleza/CE (GME)
• Bento Gonçalves/RS
• Jaboatão dos Guararapes/PE
• Moinho Dias Branco/CE

ISO 14001 - Sistema de
Gestão Ambiental
• Eusébio/CE
• Jaboatão dos Guararapes/PE

ISO 22000 - Sistema de
Gestão de Segurança de
Alimentos

FSSC 22000 - Sistema de
Gestão de Segurança do
Alimento

• Eusébio/CE
• Fortaleza/CE (GME)

• Jaboatão dos Guararapes/PE

OHSAS 18001 - Sistema
de Gestão de Saúde
e Segurança do Trabalho
• Jaboatão dos Guararapes/PE

Licenciamentos
Licenciamento para produção de
produtos com a marca Disney nas unidades Maracanaú/CE e Eusébio/CE.
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Licenciamento para produção de produtos com a marca Universal Estudios
na unidade Lençóis Paulista/SP.

HACCP - Análise de
Perigos e Pontos Críticos
de Controle
• Salvador/BA.

Contexto de Mercado

Panorama dos Mercados de Atuação
Mercado de trigo1
Do trigo faz-se a farinha de trigo, um
dos alimentos mais consumidos do
planeta, fonte de considerável parte
de nossas necessidades diárias de
carboidratos, proteína, vitaminas e
ferro.
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,
como biscoitos, massas, farinha de
trigo, torradas, mistura para bolos e
bolos.
De acordo com o USDA - Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos, a safra 2017/18 será marcada por um novo recorde de produção

mundial, com 757,0 milhões de toneladas métricas (MTM), um aumento
de 0,9% em relação ao recorde obtido em 2016/17. Em 2017/2018, cerca
de 67,7% da produção mundial deve
proceder de quatro países e da União
Europeia, conforme quadro apresentado a seguir:

PRODUÇÃO MUNDIAL DE TRIGO (EM MTM)

Contexto
de Mercado
• Panorama dos mercados de atuação
• Modelo de negócio e cadeia de Valor
• Vantagens competitivas (Verticalização)
• Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos
• Campanhas e lançamentos
• Principais ações das marcas
• Canais de vendas
• Feiras e eventos no Brasil
• Exportações
• Participação de mercado
• Relacionamento com clientes e consumidores
• Estratégia de atuação e perspectivas

Mundo
União
Europeia
China

750,4
145,2
128,8
87,0
72,5
62,8

2016/2017

757,0
151,6
130,0
98,4
85,0
47,4

2017/2018

Índia
Rússia
Estados
Unidos
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Contexto de Mercado

Producão e Consumo Mundial de Trigo (em MTM)

Embora a Rússia e a Índia tenham
apresentado as maiores taxas de
crescimento (respectivamente 17,2%
e 13,1%) no período 2017/18, em comparação com o período 2016/17, a
União Europeia e a China permaneceram como os maiores produtores
de trigo no último período. A União
Europeia prevê uma produção 4,4%
superior ao período anterior, atingindo 151,6 MTM em 2017/18 (145,2 MTM
em 2016/17). A China, com uma colheita de 130,0 MTM em 2017/18, prevê um aumento de 0,9% em relação ao
período anterior (128,8 em 2016/17).

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE TRIGO (EM MTM)

As exportações da Rússia para o período de 2017/18 foram estimadas em 35 MTM, 25,9% acima do ano anterior. Os estoques finais mundiais também aumentam para um novo recorde de 268 MTM, aumento de 6,1% em relação a 2016/17.
O estoque da China representa 48% dos estoques finais mundiais. Os estoques finais russos estão na ordem de 16,3
MTM. No período de 2017/18 a previsão para os EUA é de redução do estoque final de trigo para 26,9 MTM e aumento
de 17,2% do volume da União Europeia, em relação ao período anterior.
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Produção

Já o consumo mundial de trigo, previsto em 2017/18 de 741,0 MTM,
marca uma alta de 0,8% em relação
a 2016/17, com 735,2 MTM. O crescimento do consumo da Rússia e Índia,
em 5,0 MTM e 2,8 MTM, respectivamente, equilibrou o consumo inferior
da China, que apresentou redução de
2,5 MTM.

13/14

12/13

14/15

15/16

16/17

17/18

Consumo
Informações mais detalhadas sobre os mercados
de atuação da Companhia podem ser encontradas
no Formulário de Referência 2017 em http://
ri.mdiasbranco.com.br
1
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SEMENTES
(1)

TOTAL

ESTOQUE
FINAL
(31/jun)

2012/13

1.956,1

4.379,5

7.010,2

13.345,8

1.683,9

9.850,0

284,3

10.134,3

1.527,6

2013/14

1.527,6

5.527,8

6.642,4

13.697,8

47,4

11.050,0

331,5

11.381,5

2.268,9

2014/15

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

2015/16

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

2016/17(1)

809,3

6.726,8

7.088,5

14.624,6

576,8

11.200,0

317,7

11.517,7

2.530,1

2017/18(2)

2.530,1

4.568,4

7.000,0

14.098,5

600,0

11.000,0

287,6

11.287,6

2.210,9

Fonte: CONAB, Nota: (1) Estimativa (2) Previsão

Segundo estimativa da CONAB, a
produção de trigo no Brasil para
2017/2018 será de 4,5 MTM, repre-

sentando uma redução de 29,4% em
relação à safra anterior, devido às
condições meteorológicas adversas
que geraram perdas significativas
na lavoura. Enquanto no mundo serão cultivados cerca de 219 milhões
de hectares de trigo, no Brasil este
número será de apenas 1,19 milhão,
menos de 1% da área global.
Apesar das condições climáticas
que afetaram a safra, a qualidade
do grão não foi prejudicada demasiadamente. Dos grãos da safra,
40% foram considerados bons, 41%
regulares e 19% ruins. 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 de trigo importado
cresceu 48,9% nos últimos quatro
anos, conforme dados do USDA.

Segundo os dados da ABITRIGO
- Associação Brasileira da Indústria de Trigo, a moagem da indústria prevista para 2017/18 é de 11,0
MTM, com estimativa de redução de
1,8% frente a 2016/17.
No período 2017/18, o Brasil foi o
3º no ranking mundial dos importadores de trigo. Com base nas informações divulgadas pela ABITRIGO,
o maior volume de trigo importado
pelo Brasil é de origem Argentina.
Até novembro de 2017, o volume
acumulado de trigo de origem Argentina foi de 4,7 MTM.

Outros

Fonte: Unite States Department of Agriculture-USDA
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IMPORTAÇÃO

A produção de trigo no Brasil ainda
é baixa em relação aos principais
produtores mundiais, embora tenha
apresentado evolução nos últimos
anos. Condições climáticas desfavoráveis à cultura de inverno na maior
parte do território nacional, associadas às características do solo, influenciam na qualidade do trigo brasileiro e os custos de produção do
grão. Ações de estímulo à pesquisa
vêm sendo desenvolvidas no Brasil,
conforme dados da CONAB - Companhia de Abastecimento Nacional,
com o objetivo de alcançar tipos de
grãos necessários para a confecção
de produtos que atendam às demandas de consumidores cada vez
mais exigentes.

Importação
Mundial
de(EM
Trigo
MTM)
DE TRIGO
MUNDIAL
IMPORTAÇÃO

89/90

PRODUÇÃO

Fonte desta sessão: USDA – United States
Department of Agriculture – Wheat – World Market
and Trade, Jan 2018; Abitrigo – Home Page; Conab
– Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos Jan 2018 – 3º levantamento.

O comércio global de trigo também é
impulsionado para um novo recorde,
principalmente por conta do aumento
da demanda de importação de vários
países asiáticos e do Brasil.

88/89

ESTOQUE
INICIAL
(01/ago)

Estimativa de safra de acordo com o relatório do USDA Jan/18
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O trigo consumido no Brasil é importado em maior volume de três
países. No mês de dezembro/17, o
volume do cereal importado da Argentina foi de 92,94% do total, enquanto que o Canadá participou com
3,99% e o Paraguai com 3,07%. Os
principais destinos do trigo estrangeiro foram os estados de São Paulo
(27,06%), Ceará (24,71%), Rio de Janeiro (10,41%) e Pará (7,32%).

MAIORES IMPORTADORES DE TRIGO DO MUNDO (EM MTM)
Maiores Importadores de Trigo do Mundo (em MTM)
14
12
10
8
6
4
2
0
Argélia

Apesar da Argentina não figurar entre
os cinco maiores produtores de trigo
mundiais, segundo dados da ABITRIGO, o país apresentou no último ano
produção acumulada de 17 milhões
de toneladas, com um rendimento
médio de 3.220kg por hectare.

Mercado de massas

Bangladesh

Brasil

Egito

União
Europeia

2016/2017

Fonte: Unite States Department of Agriculture-USDA

Indonésia

Japão

México

Nigéria

Filipinas

2017/2018

Estimativa de safra de acordo com o relatório do USDA Jan/18
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Ao todo, a Companhia possui
seis moinhos com capacidade
total instalada de moagem de
trigo de 6.080 toneladas por dia

Moinho Dias Branco/CE

20,0

11,0

10,0

6,0

-

07/08

08/09

09/10

Produção

10/11

11/12

Estoques Iniciais

Moinho
Eusébio/CE

12/13

13/14

1,0
14/15

Exportação

15/16

16/17

17/18

Consumo Interno

Grande Moinho Potiguar/RN

O Brasil tem um papel de destaque no
cenário mundial, ocupando a posição
de sexto maior em vendas de massas
alimentícias, atrás de China, Japão, Estados Unidos, Itália e Indonésia, com
um volume anual de mais de 1 milhão
de toneladas. Em 2016 , as vendas de
massas alimentícias no país foram de
1.235 mil toneladas, de acordo com
estimativa da ABIMAPI - Associação
Brasileira das Indústrias de Biscoitos,
Massas Alimentícias e Pães & Bolos
Industrializados. O consumo de massas
per capita no Brasil em 2016 foi de 6,02
kg/ano. As massas alimentícias no Brasil são divididas em secas, instantâneas
e frescas.
As massas alimentícias secas, que
possuem maior representatividade de
venda nacional, são produzidas a partir
do trigo semi hard, sendo segmentadas
em: massa de sêmola com ovos, massa
de sêmola, massa comum e massa tipo
caseira. Há produção também de massas grano duro, a partir de matéria-prima importada. Do setor de massas alimentícias, massas secas detém 81,4%
do volume de venda de todas as cate-

gorias de massas em 2016, de acordo
com dados da AC Nielsen e ABIMAPI.
Considerando os dados do ano de 2016,
as vendas de massas subdividiram-se
em: (i) 81% do tipo seca; (ii) 15% do tipo
instantânea; e (iii) 4% do tipo fresca.
Segundo dados da Nielsen e ABIMAPI,
entre 2012 e 2016 a massa tipo “seca” foi
a que mais cresceu, partindo de 990,7 mil
toneladas vendidas em 2012 para 1.005
mil toneladas vendidas em 2016, o que
representa um incremento de 1,6% em
volume. As massas instantâneas e frescas, que apresentaram no mesmo período redução no volume de 6,2% e 12,4%,
respectivamente, demonstraram um aumento no valor agregado, visto que o faturamento, no mesmo período, cresceu
27,6% em massas instantâneas e 19,9%
em massas frescas.

De acordo com dados divulgados pelo
IEA - Instituto de Economia Agrícola de
São Paulo, os preços de massas (massas gerais, embalagem de 500 gramas)
reduziram 5,9% em 2017, variando
entre R$ 2,56 a R$ 2,41, no período de
doze meses. Assim, as empresas aumentaram os investimentos no desenvolvimento e atualização dos produtos,
concentrando esforços em dois fatores:
praticidade (com o desenvolvimento de
pratos prontos de massas pré-cozidas
e embalagens funcionais para o público
que busca opções rápidas); e nutrição.
Segundo a AC Nielsen, dados do ano de
2016, a região Sudeste é responsável
pelo volume vendido de 43,6% das
massas no País, a região Nordeste por
29,8%, a Sul por 18,3%, a Centro-Oeste
por 7,1% e a Norte por 1,2%.

VENDAS DE MASSAS ALIMENTÍCIAS EM 2016*
Vendas de massas alimentícias em 2016
(EM MILHÕES DE TONELADAS)

(em milhões de toneladas)

7
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3

Grande Moinho
Tambaú/PB

2
1
0

Moinho
Rolândia/PR

China

Indonésia

Itália

Estados
Unidos

Rússia

Brasil

Japão

Alemanha

França

Coréia
do sul

*Até a divulgação deste relatório, os dados de 2017 não foram consolidados pela ABIMAPI.

Grande Moinho Aratu/BA
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Contexto de Mercado

Vendas de biscoitos em 2016
milhões ALIMENTÍCIAS
de toneladas)
VENDAS(em
DE BISCOITOS
EM 2016*

Mercado de
biscoitos

De acordo com dados da AC Nielsen,
no ano de 2016, o Brasil consumiu
cerca de 8,2 kg de biscoito por habitante ao ano. A região Sudeste é
responsável pelo volume vendido de
45,5% dos biscoitos no País, a região Nordeste por 30,6%, a Sul por
14,5%, a Centro-Oeste por 8,1% e a
região Norte por 1,2%.
A recuperação da economia, apesar
de discreta, e a ascensão social da
população incentivaram o consumo
de biscoitos. No período da crise
não houve queda no consumo de
biscoitos, somente a substituição
de produtos de alto valor agregado por produtos “low price”, bem
como a valorização de embalagens
“tamanho família”. Os biscoitos tidos como funcionais também estão
apresentando taxas de crescimento
bastante expressivas, evidenciando
uma oportunidade de expansão da
produção.
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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 2017, da quantidade de óleo
total consumido na empresa, palma
representou 73%. O óleo de palma é
utilizado na refinaria para fabricação
de gorduras vegetais e margarinas.
O Brasil hoje não é autossuficiente na
produção de óleo de palma, necessitando assim importar esta commodity
do mercado externo. De acordo com
o USDA, a safra 2017/18 será marcada por um novo recorde de produção
mundial, com 69,4 MTM, um aumento
de 6,9% em relação ao ano anterior de
2016/17.
Segundo as estimativas do USDA, os
maiores produtores do óleo de palma
são: Indonésia e Malásia, onde o volume destes dois países corresponde
a 85% da produção mundial. O Brasil
está na 11º posição da lista dos países
produtores de óleo de palma, correspondendo a 410 mil toneladas de óleo
de palma nesta safra 17/18.

11/12
Produção

*Até a divulgação deste relatório, os dados de 2017 não foram consolidados pela ABIMAPI.

Mercado
de óleos vegetais

10/11

12/13

16/17

17/18

Consumo

Modelo de Negócio e Cadeia de Valor

(102-9)

Nossa Companhia possui um modelo de negócio que vem, ao longo da nossa história, alcançando resultados
constantes de crescimento. A verticalização do processo produtivo, um amplo portfólio de marcas nos segmentos de
atuação, canais de vendas diversificados, entre outras especificidades do nosso negócio, têm garantido o sucesso da
M. Dias Branco junto aos clientes e consumidores.

Cadeia de Valor M. Dias Branco
Suprimentos

Operações

Produtos e Sociedade

Insumos e
Embalagens

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

Nutrição e
Saudabilidade

M. D I A S
Óleos vegetais

Unidade de gorduras
e margarinas especiais
(GME)

Trigo

Matérias-primas

Moinhos

Embalagens

Farinha de trigo

Produtos

Margarinas
e Gorduras
Vegetais

Gorduras
vegetais
Unidades
Industriais

Embalagens
Açúcar, amido
e cacau

B R A N C O

Transparência
e Diálogo

Centros de
Distribuição

Biscoitos,
Cobertos de
Chocolate,
Massas e
Bolos
Snacks,
Torradas e
Bits de
Cereais

Varejo/
Atacado/
Distribuidor/
Grande
Redes

CONSUMIDOR

Os biscoitos são segmentados em
recheados, crackers e água e sal,
wafers, maria e maisena, secos e
doces, amanteigados, salgados,
rosquinhas e outros. O Brasil ocupa
a 3ª posição do mundo no volume de
biscoitos vendidos, com registro de
1,3 milhão de toneladas comercializadas em 2016, segundo os dados
da ABIMAPI e Euromonitor.

PRODUÇÃO EProdução
CONSUMO
MUNDIAL
DEdeÓLEO
DEPalma
PALMA (EM MTM)
e Consumo
Mundial
Óleo de

(EM MILHÕES DE TONELADAS)

Farinhas,
Farelo de Trigo e
Misturas para Bolos
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Vantagens Competitivas (Verticalização)
Uma característica importante,
com reflexos relevantes na situação financeira e patrimonial, é nossa integração vertical do processo
produtivo. Nós produzimos os principais insumos necessários para
nossos produtos: a farinha de trigo
e a gordura vegetal.
Nossa cadeia produtiva integrada
proporciona melhores condições
para o planejamento da produção,
o controle da elevada qualidade dos
produtos e eficiência no consumo
dos principais insumos, além de
preços mais competitivos viabilizados pela melhor gestão dos custos
de produção.

Índice de verticalização
Índice de verticalização
Índice
de
verticalização
Índice
de verticalização
VERTICALIZAÇÃO
VERTICALIZAÇÃO
farinha de trigo
gordura
vegetal
DE FARINHA
DE TRIGO
GORDURA VEGETAL
farinha
de trigo
gorduraDEvegetal

92,1%
92,1%

93,00%
93,00%

82,6%
82,6%
88,70%
88,70%

83,40%
83,40%
2017
2016
2015

2017
2016
2015

92,10%
92,10%
2017
2016
2015

2017
2016
2015

Investimentos em
Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos
Em 2017, investimos R$ 8,6 milhões
em pesquisa e desenvolvimento de
produtos, que resultaram em 50 projetos concluídos, sendo 13 de novos
produtos (36 novos itens) e 37 de melhorias e otimizações.

e o bits de cereais, uma novidade no
mercado brasileiro. Confira mais iniciativas da área de P&D sobre o tema
embalagens nas páginas 90 e 91, bem
como sobre nutrição e saudabilidade
na página 94.

A área de P&D, utilizando metodologias
específicas de gestão de portfólio e funil de projetos, otimizou sua atuação
no desenvolvimento de novos produtos,
com redução de despesas da área e
justificando a redução de investimentos
totais em relação a 2016.

Ressaltamos também o lançamento
da linha de wafers cobertos com os
produtos Triwafer e Chocowafer da
marca Isabela, bem como a produção
de massas Vitarella na unidade São
Caetano do Sul/SP, viabilizando a expansão da marca na região Sudeste.

Dentre esses projetos, destaca-se o
lançamento Adria Plus Life, uma linha de produtos direcionada a consumidores que buscam bem-estar e
equilíbrio, sem abrir mão do sabor e
da praticidade. O portfólio é composto por 16 skus, dentre eles biscoitos
integrais fontes de fibras e vitaminas

Ao todo, foram lançados 36 novos
produtos em 2017, que agregaram R$
17,7 milhões à receita bruta do exercício. Considerando os lançamentos
nos diversos segmentos em que atuamos nos últimos 24 meses, o montante agregado à receita bruta de
2017 foi de R$ 174,3 milhões.
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P&D
(R$ milhões)
INVESTIMENTOS EM P&D
(R$ MILHÕES)

8,6
8,1
6,5
5,2
2017
2016
2015
2014

Com relação aos projetos de melhorias e otimizações, a área de P&D
continuou investindo em medidas de
redução de custos e desenvolvendo
projetos que geraram uma economia
da ordem de R$ 23 milhões. Destacase a conclusão de projetos de otimização na utilização de ingredientes e
materiais de embalagem, mantendo as características sensoriais e de
qualidade dos produtos.
No que se refere a assuntos regulatórios, vale ressaltar as adequações
de rotulagem com a inclusão de três
idiomas, visando a expansão para o
mercado externo. Participamos de
forma ativa em oficinas técnicas de
redução de açúcar juntamente com
órgãos governamentais e não governamentais, debatendo sobre desafios
tecnológicos e auxiliando no estabelecimento de metas de redução deste
ingrediente.

Campanhas e Lançamentos

(102-6)

Em 2017, ampliamos o investimento em marketing com a criação de campanhas de mídia, lançamento de novas linhas de produtos, redesenho de embalagens e diversos tipos de ações de ativação. Nosso foco é aumentar as
vendas, destacando os nossos produtos nas gôndolas dos nossos clientes.
Por isso, cerca de metade do orçamento de marketing é direcionada a ações
em pontos de venda.
Todo o investimento é definido de forma integrada entre os departamentos
de marketing e comercial. Criamos uma metodologia de trabalho 360 graus,
que consiste no conjunto global de ações que se integram em uma única
campanha em todos os meios que estão ao alcance do público ou segmento
de mercado, com o objetivo de obter o melhor retorno do investimento em
marketing, aumentando as vendas e a força das nossas marcas.

Ainda em 2017, parcerias com universidades e fornecedores de tecnologia
foram firmadas com o objetivo de fomentar novos projetos de pesquisa
para os próximos anos, conforme direcionamento do Projeto Estratégico de
Inovação. Metodologias e ferramentas
de gestão de inovação foram consolidadas para captação de tendências e
elaboração de conceitos. Além disso,
“benchmarks” com empresas referência em inovação e uma imersão no
Vale do Silício fortaleceram o processo de gestão da inovação.
Para 2018, a Companhia trabalhará
com um portfólio de 73 projetos, com
foco em saudabilidade, nutrição, praticidade, sustentabilidade e experiência, alinhados com a estratégia de
inovação estabelecida.
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C

Principais Ações
das Marcas
Fortaleza
Esta marca de massas, biscoitos e
torradas é focada nas regiões Norte e Nordeste, onde foram realizados investimentos em campanhas e
ações de ativação. Ao longo de 2017
houve duas grandes campanhas em
mídia aberta. A primeira, no primeiro semestre, veiculou um filme especial de 30 segundos em TV aberta,
além de spot para rádio, explorando
os atributos funcionais dos produtos
Fortaleza e dialogando com a mulher
consumidora da marca. Junto à campanha foi realizada ação de compre e
ganhe, com distriduição de um brinde
exclusivo. A campanha ficou mais de
um mês no ar nos estados do Ceará,
Bahia, Maranhão, Piauí e Rio Grande
do Norte.
Em outubro, estreou a campanha em
TV aberta e rádio, integrada às mídias
sociais, buscando ressaltar e valorizar
a experiência das consumidoras com
os produtos da marca. Nos materiais
da campanha foram trabalhados os
atributos que fazem a diferença e tornam seus produtos únicos, como o
cracker tostadinho, a massa soltinha
e a torrada crocante. O filme foi veiculado nos estados do Ceará, Bahia,
Maranhão, Piauí e Rio Grande do
Norte, bem como no Distrito Federal
e nas cidades de Petrolina e Caruaru
(PE). Realizamos também campanha
de compre e ganhe, que presenteou
as consumidoras com um kit de cozinha exclusivo.
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Finna
Continuamos no trabalho de construção do posicionamento da marca
com nova campanha de mídia. As
peças tiveram uma abordagem 360
graus e foram assinadas com o slogan “Com Finna, sempre dá certo”.
Além da veiculação do filme em TV
aberta, nos estados do Ceará, Bahia
e Rio Grande de Norte, em junho, foram criados vídeos para as plataformas da marca no Facebook e Youtube. A mensagem principal reforçou
os principais atributos das farinhas
e misturas para bolo, que além da
alta performance, conquistaram
uma relação de confiança com o
consumidor. Paralelamente ao reforço de mídia, foram realizadas
ações de ponto de venda, degustações e compre e ganhe. O portfólio
de misturas para bolos também ganhou novas opções: os sabores coco
e festa.

Estrela
Para apresentar o novo posicionamento e as novas embalagens
da marca Estrela, uma das mais
tradicionais de massas e biscoitos
das regiões Norte e Nordeste, investiu-se em campanha em mídia
aberta que celebrou os 70 anos
da marca. O filme de 30 segundos
“Toda família tem uma estrela” foi
veiculado em TV aberta nas principais emissoras do Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte. Houve
ainda reforço com spots de rádio e
carro de som.

Salsitos e Delicitos
Na categoria snacks, as marcas
Salsitos e Delicitos, antes abrigadas dentro do mesmo portfólio,
foram completamente reformuladas, tornando-se independentes.
Enquanto Salsitos passou a ser
claramente direcionada ao universo jovem, Delicitos tornou-se uma
marca para o público adulto. As
embalagens das duas linhas foram
redesenhadas para acompanhar a
mudança. Além disso, Salsitos lançou dois novos sabores, Presunto e
Churrasco, passando a contar com
oito diferentes opções para os consumidores.

Os Animados Zoo, linha de biscoitos
e bolinhos infantis do portfólio de Richester, veiculou durante todo o ano
duas vinhetas animadas em programas infantis na TV aberta, internet e
cinema. O foco foram os estados do
Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Bahia.
Os 15 exclusivos personagens de Animados Zoo, inspirados na fauna brasileira, transformaram-se em bonecos colecionáveis em ação de compre
e ganhe realizada no segundo semestre. Para estimular as vendas, foram
criados novos materiais de “merchandising”, como “displays” de chão,
“clip strips” e precificadores.
Para a marca infantil, a presença nas
mídias sociais é fundamental. Criamos um canal exclusivo no Youtube
com vídeos de receitas fáceis e dicas
de artesanato, entre outras informações. O Facebook de Animados Zoo,
que conta com mais de 300 mil seguidores, também ganhou ações interativas frequentes, acompanhando
a campanha em TV aberta. O portfólio
também foi ampliado, com o lançamento dos biscoitos quadrados Animados Zoo em embalagens de 60g.

Distribuída em supermercados das
regiões Norte e Nordeste, mas com
fãs em todo o país, a linha Animados
Zoo passa a ser acessível a consumidores de outras regiões. Por meio
do site, eles agora podem adquirir e
receber em casa, com toda a comodidade, suas guloseimas preferidas em
caixas e displays, além de combos especiais com vários tipos de produtos
Animados Zoo.
Para a linha de biscoitos Amori,
também do portfólio de Richester,
realizou-se ação de compre e ganhe
para celebrar o Dia dos Namorados,
contemplando supermercados do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do
Norte, Bahia, Rio de Janeiro e Minas
Gerais.
Já na linha Escureto, biscoito da Richester na categoria dark baunilha,
foram apresentadas novas embalagens e novo posicionamento, buscando valorizar o comportamento livre
e descolado do público jovem. Para
comunicar a mudança, foram produzidas ações e materiais em ponto de
venda, bem como campanha online
nas principais plataformas, como
Youtube, Facebook e Spotify.

Foi lançado, no fim do ano, o e-commerce da marca, no endereço www.
lojaanimadoszoo.com.br.
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Vitarella
Em 2017 a marca consolidou sua liderança em massas e biscoitos no
Brasil. Foi eleita a 12ª marca de alimentos mais consumida em todo o
país (Brand Footprint/ Instituto Kantar) e ficou em 1º lugar em massas,
biscoitos recheados e bolacha cream cracker em todos os rankings
de Pernambuco: Marcas Preferidas
(Diário de Pernambuco), Marcas que
eu Gosto (Folha de Pernambuco), JC
Recall de Marcas e Top Marcas (Jornal Vanguarda). Recebeu ainda o prêmio Carrinho de Ouro, concedido pela
Associação Pernambucana de Supermercados (APES), como a Marca
Destaque 2017.
A marca recebeu investimento em
campanha em mídia com o posicionamento “O irresistível é para todos”,
veiculada no segundo semestre em
TV aberta e fechada. Com reforço em
rádio, o jingle da campanha foi veiculado nos estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio

Grande do Norte. Foram publicados
ainda anúncios em revistas voltadas
para o trade e jornais impressos.
Sempre em contato com as consumidoras, a marca realizou a ação promocional “Vitarella investe no seu estilo mãe”, com uma promoção de Dia
das Mães. Cupons premiados foram
distribuídos em embalagens de produtos Vitarella.
Foram lançadas novas embalagens das
linhas de biscoitos Cracker, Maria e Maisena e Wafers, criando um visual bem definido de categoria, variedade e atributos,
dando mais visibilidade à logomarca, com
fácil leitura e maior apetite appeal.
A marca esteve presente nos principais
eventos e celebrações populares do Nordeste e desenvolveu embalagens especiais
de Páscoa, Dia dos Namorados e Natal
para o coberto de chocolate D-Tone, além
de embalagens comemorativas de Natal.

Para os biscoitos infantis Treloso, que
fazem parte do portfólio da marca Vitarella, foi criada uma campanha 360
graus. Com um vídeo animado e um
jingle da marca, a campanha abrangeu TV, rádio, mídia exterior, revista e
ativação nos pontos de venda. Além
disso, pela primeira vez, a marca também esteve presente em TV fechada.
No ambiente digital, houve postagens
especiais e mídia no Facebook, Instagram, YouTube, Google e portais de
notícia, assim como a utilização de
influenciadores digitais e seus canais.
Foi realizada a promoção Trelosokê,
que convidou o público infantil a enviar vídeos cantando o famoso jingle
do Treloso. Os vídeos foram premiados por meio de sorteio da Caixa Econômica Federal.
A Turma do Treloso esteve presente
nos principais bailes e blocos de carnaval dos estados de Pernambuco,
Bahia, Alagoas e Paraíba, bem como
nas principais festas em homenagem
ao Dia das Crianças, com a distribuição de brindes e biscoitos.
O portfólio dos biscoitos Treloso também continuou crescendo, com o lançamento de Treloso Mega, wafer com
quatro camadas de recheio nos sabores chocolate, morango e brigadeiro,
em embalagens de 98g.

Pilar
Pioneira na fabricação de biscoitos e
conhecida pela sua tradição de mais
de 140 anos, a Pilar modernizou toda
a sua linha de embalagens. O conceito resgatou os losangos que eram
utilizados nas embalagens das décadas 1980 e 1990, criados pelo pintor
pernambucano Lula Cardoso Ayres,
tão fortes na memória dos consumidores. As novas embalagens visam
reforçar o posicionamento emocional
que marcou gerações.

Adria
Uma das 50 marcas mais valiosas do
país, de acordo com a pesquisa da revista IstoÉ Dinheiro em parceria com
a consultoria de negócios Kantar Vermeer, a Adria anunciou, no primeiro
semestre de 2017, o novo posicionamento “A vida acontece nos detalhes”.
A nova logomarca ficou mais moderna e em consonância com a evolução
dos consumidores, com embalagens
totalmente renovadas.
O novo layout das embalagens de
massas, biscoitos e torradas Adria
oferece maior unidade visual entre
as diferentes categorias de produtos, sem romper radicalmente
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com o antigo padrão. A novidade foi
apresentada em campanha de mídia
aberta, com peças para rádio, um
filme exclusivo de TV e ações em
pontos de venda.
Como parte importante do processo
de renovação da marca, foi lançada
nacionalmente a linha Adria Plus
Life, com biscoitos doces, biscoitos
salgados, cookies e bits de cereais,
que trazem como primeiro ingrediente a farinha de trigo integral,
aveia integral e flocos de arroz integral, dependendo do produto. Com
embalagens práticas, para levar a

qualquer lugar, a linha Adria Plus
Life é voltada a um público que busca bem-estar, saúde e qualidade de
vida, sem abrir mão do sabor.
No segmento de torradas, a marca
realizou a promoção “A viagem dos
seus sonhos acontece nos detalhes”, em que os vencedores puderam escolher viajar para Ásia/Oceania, América do Norte ou Europa,
com direito a cartões de compra.
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Basilar e Zabet

Isabela
Líder em massas e biscoitos na região
Sul, a marca Isabela alcançou a liderança também em torradas após dois
anos de sua entrada nesse mercado.
Foi ampliado seu mix de biscoitos doces com quatro novos produtos: Wafer
Leite, Triwafer nos sabores chocolate
e coco, chocowaffer e cookies. O wafer leite foi inspirado no produto mais
vendido da marca: o biscoito Leite, conhecido como “biscoito da vaquinha”.
Já o Triwafer e o Chocowaffer marcaram a entrada de Isabela em um novo
segmento: o de wafers cobertos de
chocolate. A marca entrou também
no segmento de cookies, com versões
nos sabores chocolate e baunilha,
ambos com gotas de chocolate.
O investimento em ações de ativação
em pontos de venda foi importante na

estratégia de consolidação da marca.
Ao longo de 2017, foram realizadas
ações de compre e ganhe e a promoção “Delícia de Cozinha”, que distribuiu prêmios aos consumidores.
Como já é tradição a marca Isabela apoiou a Semana Farroupilha, um
dos mais tradicionais eventos gaúchos, com distribuição de brindes
para o público presente e veiculação
de anúncios nos principais jornais da
região.
A marca ganhou pelo 26º ano consecutivo o prêmio Top of Mind de massas e biscoitos da Revista Amanhã/
RS, além do Prêmio Carrinho de Ouro
da AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados - na categoria de biscoitos.

A marca de massas Basilar e a marca de biscoito Zabet, ambas com o
foco no interior de São Paulo, realizaram em conjunto a promoção
“Sabor de Chef, Salário de Chef”.
Na compra de produtos, os consumidores concorriam a premiações.
A linha de biscoitos infantil Nikito,
submarca da Zabet, também era
considerada para a promoção.

Canais de Vendas

(102-6)

Mercado interno
Um importante diferencial da nossa
Companhia é a abrangência geográfica das unidades de produção e distribuição em todas as regiões do Brasil,
permitindo comercializar produtos
em todo território nacional. A ampla
malha de produção e logística permite flexibilidade no atendimento às
demandas dos diferentes mercados,
a custos competitivos. (102-4, 102-6)
Temos um modelo de distribuição
diversificado, 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. Destaque para o aumento da participação
do canal “Cash&Carry” (atacado de
autosserviço ou atacarejo), que vem
apresentando elevadas taxas de crescimento nos últimos anos, com abertura de novas lojas em todas as regiões do Brasil.
Vale também destacar o crescimento
nos canais “key account/rede regional” pelo aumento do atendimento direto através da força de venda própria
e também pela ampliação dos espaços que ocupamos nas lojas destes
canais. Já a redução no canal “distribuidores” foi reflexo da rescisão de alguns contratos, em que o atendimento ao cliente passou a ser realizado
diretamente pela Companhia.
Avançamos também na estratégia
de diversificação geográfica e ampliação das vendas além da região
Nordeste. A representatividade do
conjunto das regiões Centro-Oeste,
Sul e Sudeste aumentou para 25,8%
em 2017 (24,2% em 2016).
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REPRESENTATIVIDADE DOS CLIENTES
POR CANAL DE VENDAS
Mix de Clientes
Mix de Clientes

2017

2016
Variação
2017
2016
Variação

Varejo
24,8% 25,4% -0,6 p.p
Varejo
24,8% 25,4% -0,6 p.p
Atacado
28,2% 28,7% -0,5 p.p
Atacado
28,2% 28,7% -0,5 p.p
Key Account / Rede Regional
20,5% 19,8% 0,7 p.p
Key Account / Rede Regional
20,5% 19,8% 0,7 p.p
Cash & Carry
17,9% 16,2%
1,7p.p
Cash & Carry
17,9% 16,2%
1,7p.p
Distribuidores
6,9%
7,9%
-1,0 p.p
Distribuidores
6,9%
7,9%
-1,0 p.p
Indústria
1,0%
1,4% -0,4 p.p
Indústria
1,0%
1,4% -0,4 p.p
Outros
0,7%
0,6%
0,1 p.p
Outros
0,7%
0,6%
0,1 p.p
TOTAL
100,0% 100,0%
TOTAL

100,0% 100,0%

MAIORES CLIENTES POR RECEITA
LÍQUIDA DE DESCONTOS
Maiores Clientes
Maiores Clientes

2017
Receita 2017
Participação na Receita 2017
Receita 2017
(R$ Milhões)*
Participação
na Receita
Líquida de
Desconto (%)
(R$ Milhões)*
Líquida de Desconto (%)

Sequência
Acumulado
Sequência
Acumulado
1
Maior Cliente
Maior Cliente
50
49 Subsequentes
49 Subsequentes
100
50 Subsequentes
50 Subsequentes
1.000
900 Subsequentes
900 Subsequentes
Todos
Demais Clientes
Demais Clientes
TOTAL
TOTAL

Na Faixa
Acumulada
Na Faixa
Acumulada
682,6

1

1.778,5

50

491,6

100

1.843,7

1.000

1.785,6

Todos

6.582,0

682,6
1.778,5

10,4%
27,0%
7,5%

491,6
1.843,7
1.785,6

28,0%
27,1%

10,4%

10,4%
27,0%

37,4%

44,9%

7,5%

44,9%

72,9%

28,0%
27,1%

10,4%

37,4%

100,0%

72,9%
100,0%

6.582,0

Vendas por Região ( % da Receita Líquida de Descontos)

VENDAS POR REGIÃO
(% DA RECEITA LÍQUIDA DE DESCONTOS)
0,5%
3,0%
3,9%
6,4%

0,4%
2,8%
4,1%
6,1%

16,4%

15,3%

69,8%

71,3%

2017

2016

Exterior

Centro-Oeste

Norte

Sul

Sudeste

Nordeste
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Contexto de Mercado

Feiras e
Eventos no Brasil
A Companhia esteve presente nos
seguintes eventos, buscando uma
proximidade cada vez maior com
seus principais canais de vendas no
país:

• Feira APAS/SP - Associação Paulista de Supermercados.
• Super Rio/RJ -Associação de Supermercados do Estado do Rio de
Janeiro.
• Super Bahia/BA - Feira e Convenção Baiana de Supermercados,
Atacados e Distribuidores.
• Super Mix/PE - Feira e Convenção
Pernambucana de Supermercados, Atacados e Distribuidores.

Participação
de Mercado

Exportações

(102-6)

Em 2017, o volume exportado cresceu 23,3% em relação ao ano anterior, com receita adicional de R$
33 milhões, 17% acima do patamar
de 2016. Estamos comercializando
nossos produtos em 25 países, um
crescimento de 42,11% em relação
ao ano anterior. Participamos de diversas feiras internacionais, entre
elas: (102-4)

Estamos adaptando as embalagens
e já possuímos algumas específicas
para exportação nas categorias de
biscoitos, torradas e margarinas.
Além disso, estamos também ajustando procedimentos internos das
áreas de interface, como Logística,
Marketing e Qualidade, para obtermos maior eficiência no atendimento ao comércio exterior.

• ISM e Anuga - Colônia, Alemanha.

As regiões mais representativas
para as nossas exportações são5,0%
América do Sul, África, América5,7%
Cen6,6%Médio.
tral, América Norte e Oriente

• Gulfood e Yummex - Dubai, Emirados Árabes Unidos.
• Summer Fancy Foods - Nova Iorque, Estados Unidos.
• PLMA - Chicago, Estados Unidos.

Até o ano de 2016, os dados de market
share da Nielsen consideravam os
estabelecimentos varejistas, e a partir
de 2017 passaram a considerar os
estabelecimentos varejistas mais
Cash&Carry (atacado de autoserviço ou
atacarejo).

No gráfico abaixo, o market share Brasil
(em % de volume vendido) demonstra a
liderança da M. Dias Branco no mercado
nacional de massas e biscoitos, bem
como a participação dos principais
concorrentes no período acumulado de
janeiro a dezembro de 2017.

MARKET SHARE BISCOITO BRASIL
(EM % DE VOLUME VENDIDO)

MARKET SHARE MASSAS BRASIL
(EM % DE VOLUME VENDIDO)

5,7%

5,0%

5,0%

35,0%
7,1%

8,1%

5,0%

6,9%

6,6%

7,1%

3,4%

35,0%

Logo em seguida, a evolução histórica
do nosso market share, mostrando um
importante crescimento no último ano.
Mantivemos a liderança nacional nas
linhas de massas e biscoitos, com
aumento de market share em ambas
quando comparado a 2016.

3,4%

6,9%
30,2%

9,6%

9,6%

12,5%

12,5%

30,2%

8,1%

• Feira Expoagas (RS) – Associação
Gaúcha de Supermercados.

Crescimento de

32,5%

23,3%

32,4%

32,5%

32,4%

Outros

Empresa B

Outros

Empresa G

M. Dias Branco

Empresa C

M. Dias Branco

Empresa C

M. Dias Branco

Empresa H

M. Dias Branco

Empresa H

Empresa A

Empresa D

Empresa A

Empresa D

Empresa F

Empresa I

Empresa F

Empresa I

Empresa E Outros

Empresa B

Empresa E

Empresa Outros
J

Empresa G

Empresa J

*Dados da NIELSEN para o período de jan/dez de 2017.

em relação ao ano anterior,
em volume de exportações
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Porto do Pecém, em São
Gonçalo do Amarante/CE,
uma das vias de exportação
dos nossos produtos
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Contexto de Mercado

Relacionamento com Clientes e Consumidores

Estratégia de Atuação e Perspectivas

A transparência na relação com clientes visa entender suas expectativas,
demandas e interesses, subsidiando
o processo de inovação no negócio.
Nesse sentido, reformulamos nosso
SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor com o objetivo de padronizar
os processos de atendimento ao consumidor de todas as marcas. A partir do
mês de agosto, o SAC passou a reportar
diretamente à Diretoria de Marketing e
todas as ligações foram centralizadas
na unidade Eusébio/CE. (102-43)

O ano de 2017 foi marcado pelo aumento das vendas e pela expansão
da participação no mercado nacional,
principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Estes resultados representam os frutos das medidas seguintes, implantadas ao longo
do ano, que estão em linha com nossa
estratégia de crescimento e diversificação geográfica:

Em 2017 não ocorreram incidentes
de não conformidades com regulamentos e/ou códigos voluntários relacionados a campanhas de marketing e comunicação (417-3), bem como
não houve pagamento de multa ou
indenização relevante relacionados a:
impactos de produtos na saúde e segurança do consumidor (416-2) e informação e rotulagem (417-2).

Mantemos nosso site institucional
www.mdiasbranco.com.br
(versões em português, inglês e espanhol) e nosso perfil na rede social
LinkedIn e Facebook constantemente
atualizados, abrindo espaço de diálogo e sendo todas as demandas tratadas pelas áreas responsáveis.

• Investimentos em marketing, com
campanhas de vendas e atualização
de embalagens para reforçar o posicionamento de nossas marcas;

Em 2017, foram registradas pelo SAC da
unidade Eusébio/CE 964 reclamações
de serviço. As principais queixas foram
relacionadas a falta de produto no mercado, falta de atendimento comercial,
prazo de entrega dos produtos, produto
ressarcido com defeito e 0800 ocupado.
O total de contatos foi de 29.164 ocorrências (27.656 em 2016), sendo que
97,8% desses atendimentos estão concluídos e 2,2% estão em andamento. O
SAC da unidade de Jaboatão do Guararapes/PE registrou 55 reclamações. O
principal problema sinalizado foi a falta
de produto no mercado, com maior incidência nos estados de Pernambuco,
Rio de Janeiro e São Paulo.
Consolidamos o Programa “Ida ao
Mercado”, em que todos os meses os
Coordenadores de Controle de Qualidade das unidades industriais visitam os pontos de venda para avaliar a
condição dos produtos nas gôndolas,
bem como as condições de estocagem nestes pontos.
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Em 2017, avançamos também nas exportações, obtendo resultados satisfatórios e promissores para os planos
de longo prazo. Foram mais de R$ 33
milhões vendidos a 25 países com o
portfólio de produtos diversificado,
que abrange biscoitos, massas, farinha, margarinas, bolos, mistura para
bolos, torradas e snacks.
No que tange às aquisições, prosseguimos nossos trabalhos em busca
de oportunidades para expansão nos
mercados atuais e em mercados potenciais de atuação.

Ao longo dos próximos anos, pretendemos continuar crescendo nas regiões em que ainda temos uma menor
participação, intensificar os estudos
em busca de oportunidades de atuação em novos produtos alimentícios,
investir em inovações e na melhoria
da eficiência operacional, adotando
práticas cada vez mais sustentáveis
e transparentes, com foco na geração
de valor aos nossos clientes, consumidores e acionistas.

• Lançamento da linha Integral Adria
Plus Life;
• Maior sinergia das equipes Comercial, Marketing e Trade Marketing;
• Melhoria do nível de serviço da nossa cadeia logística;
• Fortalecimento da infraestrutura de
produção e distribuição, incluindo o
aumento da capacidade da fábrica
de margarinas e gorduras localizada em Fortaleza/CE.

Equipe de
Serviço de Atendimento
ao Consumidor (SAC),
na unidade Eusébio/CE

Na perspectiva de mercado para os
próximos anos, mesmo diante de um
cenário macroeconômico que ainda
se mostra desafiador, daremos continuidade ao nosso plano de crescimento, com base nos nossos pilares
estratégicos: marcas, verticalização,
distribuição, expansão orgânica, aquisições, inovação, desenvolvimento
dos colaboradores e eficiência operacional.
Destaque para os investimentos em
curso na construção de um moinho em
Bento Gonçalves/RS, com perspectiva
de conclusão em 2018, na modernização das nossas indústrias e melhorias
estruturais de diversas unidades.
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Os projetos estratégicos representam iniciativas estruturadoras para viabilizar a
execução do direcionamento estratégico.
São liderados pelo nível de diretoria e reportados sistematicamente ao Conselho
de Administração, de forma a assegurar
prioridade em sua implementação.

Por meio do mapa estratégico, disseminamos internamente nossas diretrizes e
objetivos para os próximos 5 anos, contemplando as diversas perspectivas do
negócio: econômico-financeiro; mercado
e clientes; tecnologia e processos; aprendizado e crescimento; e sustentabilidade.
O alcance das metas estratégicas é estimulado em sintonia com os valores preconizados na organização, bem como em
alinhamento com a nossa missão e visão.
O modelo de gestão da M. Dias Branco é
assim representado, integrando as principais ferramentas e métodos utilizados, o
que favorece o aprimoramento contínuo da
governança corporativa:

MODELO DE GESTÃO DA M. DIAS BRANCO
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• Direcionamento Estratégico
• Organograma
• Estrutura de Governança e Relações com Investidores
• Fóruns de Governança
• Código de Ética
• Riscos
• Controles Internos
• Políticas

O direcionamento estratégico de 5 anos é
construído de forma compartilhada e aprovado pela Diretoria Estatutária e Conselho de
Administração. As diretrizes de longo prazo
estabelecidas são um importante norteador para os diversos instrumentos de governança, alinhando colaboradores e práticas de gestão em um mesmo propósito.

INDICADORE
SC
OR
PO

Governança
Corporativa

Direcionamento Estratégico

PROJETOS E
ST
RA
TÉ

O alcance das metas
estratégicas é
estimulado em sintonia
com nossos valores,
missão e visão

IS

N
O DESEMPE

HO
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Governança Corporativa
Assembleia de
Acionistas

Conselho de
Administração

Organograma

Comitê
de Auditoria

(102-18)

O organograma da Companhia é
periodicamente revisado para que
possa favorecer a implementação do
direcionamento estratégico e adequada governaça corporativa. Em
2017 não houve necessidade de alterações na estrutura organizacional
no nível de direção, mantendo-se o
organograma ao lado:

Estrutura de
Governança
Objetivamos responder adequadamente
aos requisitos de governança exigidos
pelos órgãos reguladores e demais
públicos de interesse. Para tanto, criamos o iMDB – Índice M. Dias Branco
de Governança Corporativa – que representa a consolidação dos seguintes
referenciais de mercado:

Diretoria de Auditoria,
Riscos e Compliance
Presidência

Vice-Presidência
Industrial de
Moinhos

Diretoria
Industrial
de Moinhos

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

VicePresidência
Comercial

• Índice Dow Jones de Sustentabilidade.
• Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) das empresas listadas na B3.
A Companhia vem endereçando as
ações necessárias para alcançar o nível máximo de aderência ao iMDB.
O Conselho de Administração foi eleito
com 50% de membros independentes
e o Comitê de Auditoria conta exclusivamente com membros independentes, o que reforça nosso compromisso
com a qualidade e veracidade das informações divulgadas. Adicionalmente, desde 2014 os cargos de Diretor
Presidente e Presidente do Conselho
de Administração são ocupados por
pessoas distintas.
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Vice-Presidência
Financeira

Vice-Presidência
de Administração
e Desenvolvimento

Diretoria
Técnica de
Operações

Diretoria
Comercial

Diretoria
Jurídica

Diretoria de
Desenvolvimento
Organizacional

Diretoria
Industrial

Diretoria
Comercial
de Moinhos

Diretoria
de Controladoria

Diretoria de
Administração e
Tecnologia da
Informação

Diretoria de
Pesquisa e
Desenvolvimento

Diretoria de
Marketing

Diretoria
de Novos Negócios
e Relações com
Investidores

Diretoria de
Logística

Diretoria de
Exportação

Realizamos o primeiro treinamento sobre Comunicação Financeira e
Relações com Investidores aos colaboradores de diversas áreas envolvidas na divulgação de informações
da Companhia, tais como: Controladoria, Auditoria, Gestão de Riscos,
Comunicação, Desenvolvimento Organizacional e Jurídico.

Fóruns de Governança

Objetivamos assim disseminar as
responsabilidades estratégicas da
Comunicação Financeira e Relações
com Investidores (RI), bem como enfatizar a importância da divulgação
das informações ao mercado, que
possibilitem uma avaliação do desempenho atual e perspectivas da
Companhia.

(102-18)

A Companhia adota os seguintes principais fóruns de governança, estimulando um ambiente de transparência, compartilhamento e prestação de contas:
FÓRUNS DE GOVERNANÇA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Relações com
Investidores

• Regulamento do Novo Mercado.
• Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhias Abertas.

Vice-Presidência
de Investimentos e
Controladoria

O número médio de ações negociadas em 2017 foi de 2.375 (919 em
2016) e o valor médio diário de ações
negociadas foi de R$ 25,6 milhões
em 2017 (R$ 15,1 milhões em 2016).
Com o foco em aumentar a liquidez,
desdobramos as ações da Companhia, passando cada 1 (uma) ação
ordinária existente a corresponder a
3 (três) ações ordinárias, e contratamos o serviço de formador de mercado (BTG Pactual).

Temos ainda um Comitê Executivo
como órgão de assessoramento à Diretoria Estatutária, de caráter permanente, com o objetivo de analisar cenários e oportunidades de crescimento,
propor o direcionamento estratégico e
facilitar o processo de monitoramento
de resultados.
Já o Comitê de Ética visa assessorar
o Comitê de Auditoria na supervisão da
aplicação do nosso Código de Ética e
no acompanhamento das ocorrências.
O Comitê Segurança do Trabalho
acompanha as iniciativas relacionadas
a este tema.
O Comitê de Gestão de Imagem monitora as divulgações da empresa na
imprensa e o Comitê de Sustentabilidade fortalece as práticas de Sustentabilidade da Companhia, em sintonia
com a agenda estratégica aprovada
pela Diretoria Estatutária. (102-18)

Nome

Cargo

AFFONSO CELSO PASTORE

CONSELHEIRO INDEPENDENTE

78

M

ANTÔNIO CARLOS DIAS COELHO

CONSELHEIRO INDEPENDENTE

71

M

Somos listados no segmento do Novo
Mercado da B3 e mantemos total transparência no relacionamento com o mercado, a fim de possibilitar aos acionistas
a correta avaliação de seu investimento.

DANIEL MOTA GUTIERREZ

CONSELHEIRO (SUPLENTE)

44

M

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO

CONSELHEIRO (EFETIVO)

51

M

FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO

CONSELHEIRO (SUPLENTE)

53

M

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR

CONSELHEIRO (SUPLENTE)

54

M

A área de Relações com Investidores participou em 2017 de 5 conferências no Brasil
e 3 conferências no exterior, e de 5 non deal
road shows no Brasil de 3 no exterior (Estados Unidos, Europa e Chile).

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

CONSELHEIRA (SUPLENTE)

53

F

MARIA CONSUELO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

83

F

MARIA DAS GRAÇAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA

CONSELHEIRA (EFETIVO)

58

F

MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES

CONSELHEIRA (SUPLENTE)

56

F

Realizou duas reuniões públicas da APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais), 7 site visit e diversos conference calls, reuniões presenciais de grupo e
individual, bem como atendimentos via
e-mail, de forma a responder aos questionamentos das partes interessadas,
transmitir conhecimento da Companhia
ao mercado e ser transparente na divulgação de resultados. Ao todo foram 576
contatos realizados durante o ano, versus 328 contatos em 2016. (102-43)

PEDRO BRITO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO INDEPENDENTE

67

M

VERA MARIA RODRIGUES PONTE

CONSELHEIRA (SUPLENTE)

53

F

Idade Sexo

COMITÊ DE AUDITORIA
Nome

Cargo

ANTÔNIO CARLOS DIAS COELHO

MEMBRO INDEPENDENTE

71

M

JOSÉ CARLOS PINHO DE PAIVA TIMBÓ

MEMBRO INDEPENDENTE

70

M

JOSÉ LAÉDIO MEDEIROS

MEMBRO INDEPENDENTE

65

M

MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES BORGES

MEMBRO SUPLENTE

57

M

Idade Sexo

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
Nome

Cargo
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Nome

Cargo

ALED CARVALHO PARRY

GERENTE DE SUSTENTABILIDADE

Idade Sexo

Nome

Cargo

ANTÔNIO CARLOS DIAS COELHO

MEMBRO INDEPENDENTE

71

M

FÁBIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO

Governança41Corporativa
DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES
M

JOSÉ CARLOS PINHO DE PAIVA TIMBÓ

MEMBRO INDEPENDENTE

70

M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO

DIRETOR DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE

40

M

JOSÉ LAÉDIO MEDEIROS

MEMBRO INDEPENDENTE

65

M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

53

F

MARCOS ANTÔNIO MAGALHÃES BORGES

MEMBRO SUPLENTE

57

M

SIDNEY LEITE DOS SANTOS

DIRETOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES

50

M

Idade Sexo

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

53

M

COMITÊ DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Nome

Cargo

FRANCISCO CLÁUDIO SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO

VICE PRESIDENTE INDUSTRIAL DE MOINHOS

51

FRANCISCO IVENS DE SÁ DIAS BRANCO JÚNIOR

PRESIDENTE

FRANCISCO MARCOS SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO

Nome

Cargo

M

DANIEL MOTA GUTIERREZ

DIRETOR JURÍDICO

44

M

57

M

EZEQUIEL LEITE DO NASCIMENTO

GERENTE CORPORATIVO DE QSMA

53

M

VICE PRESIDENTE COMERCIAL

53

M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO

DIRETOR DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE

40

M

GERALDO LUCIANO MATTOS JÚNIOR

VICE PRESIDENTE DE INVESTIMENTOS E CONTROLADORIA

54

M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

53

F

MARIA DAS GRACAS DIAS BRANCO DA ESCÓSSIA

VICE PRESIDENTE FINANCEIRA

58

F

SIDNEY LEITE DOS SANTOS

DIRETOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES

50

M

MARIA REGINA SARAIVA LEÃO DIAS BRANCO XIMENES

VICE PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

56

F

COMITÊ DE GESTÃO DE IMAGEM

Idade Sexo

COMITÊ EXECUTIVO

Idade Sexo

Nome

Cargo

DANIEL MOTA GUTIERREZ

DIRETOR JURÍDICO

44

M

Idade Sexo

Nome

Cargo

ANTÔNIO RYNALDO STUDART GUIMARAES

DIRETOR COMERCIAL MOINHOS

75

M

MARTIM FRANCISCO DE A. IBRAHIM BERNARDARA

DIRETOR DE MARKETING

40

M

ARISTÓFANES MARTINS DE ALEXANDRE

DIRETOR COMERCIAL

52

M

FÁBIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO

DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

41

M

CÉSAR MARTINS ROSA VASCONCELOS REIS

DIRETOR DE EXPORTAÇÃO

39

M

FERNANDO BOCCHI

DIRETOR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

51

M

DANIEL MOTA GUTIERREZ

DIRETOR JURÍDICO

44

M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

53

F

FÁBIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO

DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

41

M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO

DIRETOR DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE

40

M

FERNANDO BOCCHI

DIRETOR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

51

M

TIAGO CID TIMBÓ

GERENTE DE COMUNICAÇÃO

37

M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO

DIRETOR DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE

40

M

*Os integrantes dos fóruns, bem como suas idades, referem-se a data de divulgação deste relatório (06 de março de 2018).

LUIS CRISTIANO PRAZEIRES ALBUQUERQUE

DIRETOR ADMINISTRATIVO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

45

M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

53

F

MARK STANLEY LUYT

DIRETOR INDUSTRIAL

56

M

MARTIM FRANCISCO DE A. IBRAHIM BERNARDARA

DIRETOR DE MARKETING

40

M

MAURÍCIO FREITAS DE ARAÚJO

DIRETOR INDUSTRIAL

62

M

NEWTON AKIHIRO ABE

DIRETOR DE LOGÍSTICA

45

M

SIDNEY LEITE DOS SANTOS

DIRETOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES

50

M

VERA MARIA RODRIGUES PONTE

DIRETORA DE CONTROLADORIA

53

F

Idade Sexo

COMITÊ DE ÉTICA
Nome

Cargo

DANIEL MOTA GUTIERREZ

DIRETOR JURÍDICO

44

M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO

DIRETOR DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE

40

M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

53

F

Idade Sexo

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
Nome

Cargo

ALED CARVALHO PARRY

GERENTE DE SUSTENTABILIDADE

53

M

FÁBIO CEFALY DE CAMPOS MACHADO

DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES

41

M

JÚLIO BORGES DE CARVALHO

DIRETOR DE AUDITORIA, RISCOS E COMPLIANCE

40

M

LUIZA ANDRÉA FARIAS NOGUEIRA

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

53

F

SIDNEY LEITE DOS SANTOS

DIRETOR TÉCNICO DE OPERAÇÕES

50

M

Idade Sexo

COMITÊ DE SEGURANÇA DO TRABALHO
52Nome
DANIEL MOTA GUTIERREZ

Cargo
DIRETOR JURÍDICO

Idade Sexo
44

M

Líderes dos Grupos de
Trabalho de Sustentabilidade
compartilham suas iniciativas
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Código de Ética

Riscos

(102-16)

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.

A Companhia possui 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 que:

Ao ingressar na Companhia,
todos os colaboradores assinam
termo de compromisso
do Código de Ética

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. O Canal Ético é um serviço terceirizado, gratuito e confidencial, acessível por telefone, e-mail,
caixa postal ou site na Internet. Vale
ressaltar que este canal garante o
anonimato do comunicante, ou seja, a
identificação é opcional. (102-17)

• Os riscos de negócio inerentes às
atividades da M. Dias Branco sejam
identificados, avaliados e minimizados em um nível aceitável.
• A estrutura de controles internos
seja continuamente revisada.

A política de gerenciamento de riscos
classifica os principais riscos estratégicos, de mercado, 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.
Os principais riscos identificados encontram-se detalhados no Formulário
de Referência, arquivado junto à CVM
– Comissão de Valores Mobiliários, bem
como disponível no site de Relações
com Investidores.

• Todos os colaboradores compreendam claramente o seu papel no
processo de gestão de riscos.
• Seja definido um padrão de linguagem e classificação de riscos e controles internos.
• As recomendações aos usuários-chave
sejam devidamente implementadas.
• Os objetivos estratégicos da Companhia sejam plenamente atendidos.

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Em 2017, o canal recebeu 14 comunicados sobre direitos humanos
considerados procedentes e 7 estavam em análise pelo Comitê de
Ética. No tratamento dos comunicados procedentes, foram realizadas
melhorias de controles e aplicadas
medidas disciplinares (advertências verbais e formais, suspensões),
além de demissões com ou sem justa causa.

ENTENDIMENTO DA ORIGEM DOS RISCOS
Fusões e
Aquisições

Falhas em
Controles Existentes

Mudanças em
Sistemas

Novos Processos

Fatores Exógenos

I N V E N TÁ R I O E AVA L I A Ç Ã O D O S R I S C O S
Identificação de Riscos

CANAL ÉTICO: NÚMERO DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES
RELACIONADAS A IMPACTOS EM DIREITOS HUMANOS REGISTRADAS,
PROCESSADAS E SOLUCIONADAS POR MEIO DE MECANISMO FORMAL
Assunto
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• As áreas potenciais de conflitos de
interesse sejam identificadas e os riscos associados sejam minimizados.

2015
Registradas
Solucionadas
no período
no período

2016
Registradas
Solucionadas
no período
no período

2017
Registradas
Solucionadas
no período
no período

Assédio Moral

0

0

3

3

7

5

Assédio Sexual

1

1

0

0

3

2

Discriminação

0

0

0

0

2

0

Responsabilidade
Socioambiental

5

5

2

2

1

1

Saúde e Segurança
no Trabalho

0

0

4

4

8

6

TOTAL

6

6

9

9

21

14

Avaliação Qualitativa
dos Riscos

Avaliação Quantitativa
dos Riscos

Resposta aos
Riscos

E S TA B E L E C I M E N TO D O S C O N T R O L E S
Teste do Desenho
dos Controles

Identificação dos
Controles

Teste da Operação
dos Controles

MONITORAMENTO E REPORTE
Planos de
Ações

Atualização e Reporte
das Matrizes
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Controles
Internos
O principal instrumento de mitigação
de riscos adotado pela Companhia
consiste no aprimoramento contínuo
do ambiente de controles devidamente
monitorado, testado e atualizado, o
qual busca endereçar a cada risco
identificado pelo menos um controle
interno capaz de mitigá-lo. 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
Audit) e o IBGC (Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa).
Em 2017, concluimos o segundo ciclo
de implantação do software GRC
(Governance, Risk and Compliance)
para gestão eletrônica das matrizes
de riscos, controles internos, rotinas
de testes de auditoria interna e
monitoramento dos planos de ações
corretivas. Nesta ferramenta de
gestão, os controles são especificados
de acordo com critérios previamente
definidos. Tais critérios levam em
consideração o tipo de controle, a
forma de execução, sua relevância no
contexto organizacional, a frequência
de execução, se o controle é chave e a
qual classe o controle pertence.
De acordo com o planejamento
anual da Diretoria de Auditoria,
Riscos e Compliance, que se reporta
diretamente ao Comitê de Auditoria,
o ambiente de controle é avaliado
em duas perspectivas: se o desenho
do controle interno atende nossas
expectativas; e se os controles
56

operam de acordo com os critérios
previamente definidos e mitigam os
riscos correspondentes.
Com referência especificamente à garantia
da qualidade das demonstrações
financeiras, as atividades realizadas são
dirigidas por políticas, procedimentos
e controles internos aprovados e
divulgados em canais acessíveis aos
colaboradores envolvidos. Foram
definidas rotinas de conciliação para
assegurar a integridade e o registro
acurado das informações financeiras
no sistema da Companhia.

Políticas
Há 45 políticas organizacionais publicadas que devem ser seguidas por
nossos colaboradores no desempenho
de suas funções, fortalecendo a governança corporativa. As seguintes áreas
possuem políticas específicas: Auditoria, Comercial, Contabilidade, Contas
a Pagar, Crédito, Desenvolvimento Organizacional, Fiscal, Gestão Administrativa, Gestão de Contratos, Gestão de
Processos, Infraestrutura e Tecnologia,
Logística, Marketing, Núcleo de Engenharia Civil, Relação com Investidores
e Novos Negócios, Saúde e Segurança
do Trabalho, Suprimentos e Tesouraria.
Ao longo do texto citamos as políticas
mais relevantes para o contexto dos temas abordados neste relatório.

Os controles e políticas
são disseminados aos
colaboradores em reuniões
e quadros de Gestão à Vista
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A M. Dias Branco
trabalha com a visão
de que a sustentabilidade
é o próprio negócio
e não somente uma
dimensão dele.

Estratégia de
Sustentabilidade

O desenvolvimento sustentável é
aquele que consegue atender às
necessidades da geração atual sem
comprometer as gerações futuras. A
M. Dias Branco procura, por meio de
suas práticas de gestão, tornar cada
vez mais efetivo o comprometimento
com a sustentabilidade do negócio.
A partir deste capítulo do relatório,
aprofundaremos a nossa estratégia
de sustentabilidade, apresentando
as iniciativas de valorização do capital humano, bem como as realizações socioambientais. Acreditamos
que estes pilares - pessoas, sociedade, meio ambiente - são fundamentais para alcançarmos o sucesso sustentável da Companhia, o que

se comprova nos resultados apresentados no capítulo Desempenho-Econômico, ao final deste relatório.
Ressaltamos que várias iniciativas
de 2017 estão em sintonia com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estalelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU),
conforme ilustramos ao longo deste
relatório.
Confira abaixo um demonstrativo
dos temas materiais dos ODSs atendidos pela Companhia, o que denota
os avanços alcançados na importante dimensão do desenvolvimento
sustentável.

(102-46, 102-47)

• Engajamento e Relacionamento com Stakeholders
• Cultura de Sustentabilidade

TEMAS MATERIAIS E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
SUSTENTÁVEL
ATENDIDOS PELA
COMPANHIA

Econômico
Ética e integridade
Engajamento de stakeholders
Desenvolvimento do capital humano
Segurança e saúde ocupacional
Treinamento e educação
Nutrição e saudabilidade
Embalagens
Resíduos
Água e efluentes
Energia e emissões
Comunidades e investimento social
Insumos
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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
de cadeia de valor.

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.

Aumento da
população mundial
Estimativa de 9 bilhões de
habitantes em 2050, com aumento
do poder aquisitivo médio.

SETOR DE
ALIMENTOS

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

Competições por
recursos naturais
Áreas de produção per capita em
queda. Aumento da volatilidade
dos preços em energia
renováveis. Escassez de água.

Definimos nossa estratégia de sustentabilidade em 2014, com a participação do corpo diretivo e gerencial,
mediante apoio consultivo especializado. O processo contou com a análise das macrotendências globais que
impactam a cadeia de valor do setor
de alimentos (ver imagem acima),
complementada por estudo setorial e
de mercado, trazendo uma perspectiva abrangente das visões e aspirações
de organizações multilaterais, governos, órgãos reguladores, comunidade
acadêmica e organizações não governamentais e empresariais no Brasil e
no mundo.
Foram priorizados temas materiais
que influenciam e influenciarão nossa
capacidade de gerar valor compar60

tilhado ao longo dos anos. São oito
temas materiais que orientam nossa
Agenda Estratégica de Sustentabilidade:

• Nutrição e Saudabilidade;
• Embalagens;
• Insumos;
• Resíduos Sólidos, Água e Efluentes;
• Energia e Emissões;
• Comunidades e Investimento Social;
• Cultura de Sustentabilidade;

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.

Cada um destes temas é desdobrado
em ações, que são acompanhadas
pelo respectivo Grupo de Trabalho
(GT), com reportes periódicos ao Comitê de Sustentabilidade e mensuração de resultados mensalmente nas
reuniões de Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD).
Os oito temas, somados à nossa estratégia de crescimento do negócio,
nossa estrutura de governança e nossas práticas de desenvolvimento e valorização do capital humano, nos permitem atuar em linha com a Agenda
de Sustentabilidade definida e com as
boas práticas de mercado.

Engajamento e
Relacionamento
com Stakeholders

CANAIS DE RELACIONAMENTO ADOTADOS PELA COMPANHIA

(102-40, 102-42, 102-43)

Nossa estratégia de relacionamento
e engajamento com stakeholders é
efetivada de acordo com as necessidades do negócio e as demandas
de cada área. Os Canais de Relacionamento ao lado permitem identificar estas demandas das partes interessadas e direcionar ações que
considerem os impactos de nossas
atividades.

Canais

Investidores

Liderança

STAKEHOLDERS
Colaboradores Soc. Civil

Governo

Clientes

Fornecedores

Pesquisa de Clima
SAC - Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
Canal Ético
Investimento Social
Questionário
de Auto avaliação
Sites
Entrevista/Encontro

As informações coletadas pelos diversos canais são correlacionadas aos temas materiais (principalmente Comunidades e Investimento Social, Cultura
de Sustentabilidade, Saúde e Segurança Ocupacional), permitindo a gestão
pelas áreas funcionais responsáveis.
Os principais tópicos levantados pelos grupos de stakeholders ao longo do
ano de 2017 estão listados na tabela abaixo: (102-44)

PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADOS DURANTE OS ENGAJAMENTOS
Stakeholder

Principais tópicos e preocupações levantados durante os engajamentos
Estratégia de crescimento

Investidores

Planos de investimentos
Ambiente competitivo
Estratégia de marketing e inovação

Liderança

Programa de sucessão
Capacitação de nossas lideranças e ferrametas de gestão

Colaboradores

Programas de reconhecimento em varias esferas
Foruns de desenvolvimentos

Sociedade Civil
(comunidades)

Incentivar a escolaridade e empregabilidade dos jovens, garantir a alimentação
das escolas e fomentar a cultura nas comunidades no entorno das unidades fabris

Governo

Rotulagem nutricional frontal (os modelos de limites e advertências),
redução de açúcar, publicidade infantil, análise sobre lactose

Clientes

Prestar um atendimento de qualidade buscando atender no menor tempo
possível os prazos acordados e manter sempre um relacionamento
com base na melhoria contínua

Fornecedores

Preocupação com a erradicação do trabalho escravo e infantil

• Segurança e Saúde Ocupacional.
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Cultura de
Sustentabilidade

II Encontro da
Sustentabilidade

(102-43)

Realizamos em 2017 o II Encontro de
Sustentabilidade em todas as unidades
industriais. Mobilizamos os colaborares
e entidades apoiadas, oferecendo inúmeras atividades que mantinham relação com os temas materiais de sustentabilidade. Por exemplo:

O desenvolvimento de uma cultura
de sustentabilidade é impulsionado
por ações de educação e de comunicação, estimulando que todos os
colaboradores tenham uma atitude
sustentável no seu dia a dia no trabalho. As iniciativas alcançam o público operacional, analistas, líderes
e gestores da Companhia. Em 2017,
destacamos as seguintes:

• Degustação dos produtos Adria Plus
Life e distribuição de receitas sustentáveis.
• Intervenção teatral, reforçando a programação e os conceitos de sustentabilidade.

Consolidação do
Programa Embaixadores
da Sustentabilidade
Os 16 Embaixadores da Sustentabilidade atuantes no país têm como
atribuições manter contato com as
comunidades do entorno, acompanhar as doações, ser um representante da equipe de sustentabilidade
nas unidades, apoiar o projeto de
voluntariado, viabilizar a realização
do Encontro de Sustentabilidade e
atuar como multiplicador de treinamentos. Em 2017, utilizamos ferramentas de comunicação interna
para divulgação dos embaixadores
e suas respectivas atribuições, bem
como desenvolvemos iniciativas de
reconhecimento a estes profissionais. Realizamos ainda o primeiro
Fórum de Embaixadores com o objetivo de alinhamento de práticas.

Times de Melhoria
Formado por grupos de colaboradores, os times implantam melhorias de
processo na produção e trazem economia de água, energia, redução de
resíduos, entre outros, deixando um
importante legado de sustentabilidade para a Companhia.
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• Exibição de vídeo sobre o Relatório
Anual Integrado 2016.
• Apresentação cultural de instituições
apoiadas no entorno das unidades.

Mudas distribuídas para
os colaboradores durante o
II Encontro de Sustentabilidade

• Palestras sobre racionalização de
energia.
• Distribuição de mudas de árvores.

Treinamentos
pelos Parceiros
da Sustentabilidade
Multiplicar os temas de sustentabilidade em suas respectivas unidades, facilitar treinamentos junto aos
colaboradores, apoiar a divulgação
de campanhas internas, incentivar
o voluntariado junto aos colaboradores e buscar informações sobre
ações de sustentabilidade realizadas nas unidades são as atribuições
dos Parceiros da Sustentabilidade.
Em 2017 geramos mais de 2.600 horas de capacitação no tema: “Sustentabilidade: É parte do negócio ou
o próprio negócio”.

Divulgação Interna
do Resumo do
Relatório Anual Integrado

Implantação
do Calendário de
Comunicação sobre
Sustentabilidade
Veiculamos permanentemente em
nossos diversos canais de comunicação interna conteúdos sobre:

• Conceito de sustentabilidade.
• Sustentabilidade no mercado.
• Mitos da sustentabilidade.
• Atribuições da área de Sustentabilidade.
• Agenda Estratégica de Sustentabilidade.
• Relatório Anual Integrado.

Distribuímos para os colaboradores
uma versão resumida do relatório
anual 2016, favorecendo a disseminação do nosso desempenho econômico-financeiro e socioambiental.

• Oficina de artesanato com material
reciclado.

Eventos de
Reconhecimento do SGI
As atividades lúdicas do SGI tiveram
por objetivo a disseminação de temas importantes relacionados aos
sistemas de gestão da qualidade,
segurança de alimentos, meio ambiente e segurança do trabalho.
Além disso, houve eventos de reconhecimento dos auditores internos
do SGI nas unidades Eusébio/CE,
Fortaleza/CE (GME), Maracanaú/
CE e Bento Gonçalves/RS. Os participantes receberam um cartão do
Presidente da Companhia ratifican-

do a importância da atuação como
auditores internos para o crescimento do negócio.
A unidade Maracanáu/CE realizou
a primeira auditoria interna do SGI,
assim como já é realizado nas unidades Eusébio/CE, Fortaleza/CE
(GME), Bento Gonçalves/RS e Jaboatão dos Guararapes/PE.

• Exposição de equipamentos de resgate e de medições ambientais, bem
como de EPIs.
• Blitz educativa de inspeção auditiva, teste de glicemia e verificação de
pressão.
• Enquete sobre sustentabilidade com
sorteio de brindes.
• Inscrição de voluntários para ações
em instituições apoiadas.
• Exposição de móveis produzidos com
madeira de descarte.

Projeto social
que recebe apoio
voluntário de
colaboradores
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A qualidade do
capital humano é um
dos principais pilares
do sucesso 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 fatores críticos de sucesso
para qualquer organização.

(103-1, 103-2)

Apresentamos neste capítulo o perfil dos colaboradores e as principais
práticas de Gestão de Pessoas que
impulsionam os resultados da nossa
Companhia, favorecendo a execução
do direcionamento estratégico de
longo prazo.

As linhas de ação da M. Dias Branco
neste sentido contemplam o desenvolvimento e valorização do capital
humano, bem como a saúde e segurança no trabalho.

Desenvolvimento
e Valorização do
Capital Humano
• Perfil dos Colaboradores
• Educação Corporativa
• Gestão de Desempenho
• Meritocracia e Reconhecimento
• Beneficios Concedidos aos Colaboradores
• Mapeamento e Formação de Sucessores
• Veículos Internos de Comunicação
• Fóruns de Engajamento
• Relações Sindicais
• Soluções Tecnológicas em Gestão de Pessoas
• Saúde e Segurança do Trabalho
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Desenvolvimento e Valorização do Capital Humano

Perfil dos
Colaboradores
Ao final de 2017, contávamos com
um time de 16.679 colaboradores
(102-7)
. O perfil dos colaboradores distribuídos por faixa etária, gênero,
região geográfica, nível de carreira e
área é descrito nas tabelas ao lado.
Grande parte dos nossos colaboradores trabalha na área industrial em
cargos de nível operacional, seguida
pela área comercial (vendedores e
promotores de vendas). O perfil de
gênero permaneceu igual ao ano
anterior, ou seja, 74% são homens e
26% mulheres.
Não houve variação significativa no
número de colaboradores (crescimento de 1,3% em relação a 2016)
e não há uma porção expressiva de
nossas atividades que seja realizada
por trabalhadores terceiros.

Cotas Legais
Estamos comprometidos com as
determinações legais de inclusão,
favorecendo a inserção de jovens
aprendizes e Pessoas com Deficiência (PCD) em nosso quadro de
colaboradores. Por meio de diversas
parcerias nas diferentes regiões do
Brasil, proporcionamos aos jovens
sua primeira experiência profissional, complementando sua capacitação com cursos e treinamentos.
Além disso, desenvolvemos ações
de capacitação para PCDs, por meio
do Programa Acolher.

PERFIL DOS COLABORADORES EM 31/12/2017 (102-8)
Tipos de contratos
de trabalho*

Temporário

Período Integral

Meio Período

Qtd

%

Qtd

%

Qtd

%

Qtd

%

Masculino

11.975

71,8%

334

2,0%

11.254

67,5%

1.055

6,3%

Feminino

4.057

24,3%

313

1,9%

3.951

23,7%

419

2,5%

Gênero

Região
Região Centro-Oeste
Região
Gênero Nordeste

89

0,5%

4

0,0%

13.007

78,0%

553

3,3%

74

0,4%

0

0,0%

Região Sudeste

1.671

10,0%

50

0,3%

Região Sul

1.191

7,1%

40

0,2%

Região Norte

Número total
de empregados

16.679

*Variáveis consideradas para os cálculos da tabela:
• Permanente: Trabalhadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado;
• Temporário: Trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado (Aprendizes e contratações
para recomposição de quadro em caso de férias);
• Período Integral: Trabalhadores com carga horária mensal de 200 a 220 horas;
• Meio Período: Trabalhadores com carga horária mensal abaixo de 200 horas.

PERFIL E VARIAÇÃO DO QUADRO DE COLABORADORES (401-1)
2016

%

Var%
2016/2017

2017

Qtd

%

Qtd

Gênero
4.378

26,6%

4.370

26,2%

-0,2%

12.082

73,4%

12.309

73,8%

1,9%

Até 25 anos

2.703

16,4%

2.590

15,5%

-4,2%

De 26 até 35 anos

6.660

40,5%

6.463

38,7%

-3,0%

Feminino
Masculino
Faixa Etária

De 36 até 45 anos

4.721

28,7%

5.090

30,5%

7,8%

De 46 até 55 anos

1.941

11,8%

2.048

12,3%

5,5%

Acima de 55 anos

435

2,6%

488

2,9%

12,2%

Região Geográfica
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região
Gênero Norte

85

0,5%

93

0,6%

9,4%

13.518

82,1%

13.560

81,3%

0,3%

68

0,4%

74

0,4%

8,8%

Região Sudeste

1.626

9,9%

1.721

10,3%

5,8%

Região Sul

1.163

7,1%

1.231

7,4%

5,8%

Administrativa

1.839

11,2%

1.852

11,1%

0,7%

Comercial

3.286

20,0%

3.339

20,0%

1,6%

Industrial
Gênero

9.048

55,0%

9.056

54,3%

0,1%

Logística

2.287

13,9%

2.432

14,6%

6,3%

621

3,8%

698

4,2%

12,4%

1.162

7,1%

1.186

7,1%

2,1%

11.792

71,6%

11.902

71,4%

0,9%

2.885

17,5%

2.893

17,3%

0,3%

(103-1, 103-2, 103-3)

A Universidade Corporativa da M. Dias
Branco tem a missão de desenvolver
pessoas, promovendo a disseminação
e o intercâmbio de conhecimento, de
forma a impulsionar a execução da
estratégia da empresa, com ações de
capacitação internas e externas.
Firmamos parcerias que possibilitam
aos colaboradores a oportunidade de
concluir seus estudos e se desenvolver em áreas técnicas cujo conhecimento especializado é estratégico
para o negócio.
Em 2017, fortalecemos o compromisso de desenvolver pessoas para gerar
resultados. Ao longo do ano foram
geradas mais de 761 mil horas de
capacitação, entre treinamentos presenciais e à distância, ministrados por
parceiros externos e pelos próprios
colaboradores. As iniciativas prepararam os profissionais para o alcance
dos resultados da empresa a partir de
seu desenvolvimento individual.

NÚMERO MÉDIO DE HORAS DE TREINAMENTO POR ANO POR
COLABORADOR, DISCRIMINADO POR GÊNERO E CATEGORIA FUNCIONAL (404-1)
2014

2015

2016

2017

VAR%
2017/2016

VAR%
2017/2014

36,68

42,70

44,42

47,17

6%

29%

Masculino

32,11

35,54

37,50

42,51

13%

32%

Feminino

48,87

63,01

64,18

60,60

-6%

24%

Especialistas (Profissionais e Analistas)

55,55

72,86

50,74

42,85

-16%

-23%

Nível de Gestão

49,15

47,92

45,33

51,56

14%

5%

Nível de Operacional

40,31

48,75

50,04

52,73

5%

31%

Nível de Vendas (Vendas e Promoção)

13,69

11,80

19,71

23,59

20%

72%

Número médio de horas de treinamento por ano
por colaborador
Média de horas de treinamento acumulada até
dezembro por gênero

Média de horas de treinamento acumulada até
dezembro por nível de carreira

* Não estão inclusos afastados e aposentados por invalidez.

Alcançamos no ano mais de 47 horas
de treinamentos per capita, com investimento superior a R$ 2 milhões.
As equipes de Recursos Humanos e
Educação Corporativa fornecem o suporte necessário para as ações de desenvolvimento, conforme prioridades
estabelecidas no mapa estratégico.

Foram realizadas em 2017 mais de
218 mil participações de colaboradores nas ações de desenvolvimento
promovidas pela Universidade Corporativa. Nas próximas páginas, destacamos as principais iniciativas do ano.

Há iniciativas permanentes
de capacitação dos
colaboradores

Área

Nível de Carreira
Especialistas
(profissionais e analistas)
Gestão
Operacional
Gênero
Vendas e promoção

66

Permanente

Educação
Corporativa

Total Geral

16.460

16.679

1,3%
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Programa
de Desenvolvimento
de Líderes
Continuamos favorecendo o desenvolvimento de nossas lideranças por meio do
PDL – Programa de Desenvolvimento de
Líderes, em que alinhamos os diversos níveis de gestão com a nossa estratégia. Destacamos as seguintes ações em 2017:

• Dirigentes: Vice-presidentes e diretores participaram de missão no
Vale do Silício, na Califórnia/Estados
Unidos, visitando várias empresas
de alta tecnologia em alimentos, inovação e gestão, acompanhados por
renomada instituição de educação
corporativa. Vários integrantes do
corpo diretivo participaram ainda de
evento que contou com mais de 100
palestras com experts internacionais
e nacionais, aprimorando seus conhecimentos em temas essenciais
para o negócio.
• Gerencial: A fim de preparar os gerentes para os desafios do ano, disseminamos o direcionamento estratégico e sensibilizamos o time para o
alcance das metas anuais. Acrescentamos ainda a capacitação em protagonismo de carreira, reforma trabalhista e e-Social.
• Média Liderança e Liderança Operacional: para este público priorizamos o desenvolvimento de práticas
para apoiar o alcance dos objetivos
estratégicos, com a disseminação de
ferramentas para favorecer a gestão
de pessoas, além de módulos técnicos específicos.
Ao todo, tivemos mais de 1.200 líderes
capacitados via PDL, gerando mais de
16.500 horas de treinamento.
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Educação On Line

mil horas de treinamentos geradas.
Ao final de cada ciclo, é realizado
um evento de reconhecimento onde
os Parceiros do Conhecimento com
maior atuação recebem uma verba
específica para investir em sua própria capacitação.

Tivemos mais de 4.600 participações
em treinamentos on line. Os cursos
ofertados abordaram temas como:
logística, gestão de pessoas, informática, marketing, novas metodologias,
cidadania e meio ambiente.

Elevação da Escolaridade

Capacitação de Vendedores

Mais de 100 colaboradores puderam
dar continuidade ou concluir seus estudos dentro da empresa, com certificação do Ministério da Educação, por
meio de parcerias com o SESI. A Companhia disponibiliza salas e transporte para os colaboradores, enquanto o
SESI providencia os professores e o
material didático.

Trabalhamos as competências necessárias para que nossa força de vendas
garanta a excelência na execução nos
pontos de vendas. No total tivemos
mais de 1.000 colaboradores treinados, gerando mais de 20.000 horas de
treinamento, presencial e on line.

Incentivo à Educação

Segurança do Trabalho

Revitalizamos este imoportante programa em 2017. Colaboradores de áreas
priorizadas em todo o país passaram
a ter parte de suas mensalidades referentes aos cursos de Pós-Graduação
custeadas pela empresa.

Gestores de todo Brasil
participam de evento
em tempo real sobre
Protagonismo em Carreira

Programa de Trainees
Selecionamos em 2017 uma nova turma com 16 jovens profissionais que
passarão por treinamentos técnicos
e comportamentais, atividades complementares e implantação de projeto aplicativo com foco no negócio. Os
trainees receberão acompanhamento
constante dos gestores e da Universidade Corporativa, com objetivo de
potencializar seu desenvolvimento e
acelerar sua aprendizagem durante o
programa.

Parceiros
do Conhecimento

Realizadas
mais de

Foram também realizadas mais de
130 mil horas de treinamentos relacionados a assuntos de segurança
do trabalho, envolvendo não somente
assuntos de atendimento legal, mas
também assuntos de caráter preventivo, dentro do escopo do Programa
Positivo.

Capacitação na Indústria
Em nossas unidades foram geradas
mais de 40 mil horas de capacitação
nos procedimentos corporativos do
SGI (Sistema de Gestão Industrial).
Dentre esses treinamentos destacamos o MASP (Metodologia de Análise de Solução de Problemas), que
capacita os colaboradores da área
industrial no uso de ferramentas da
qualidade para análise de causa raiz
dos problemas e geração de ações
corretivas e preventivas.
Em relação a este tema foram realizadas mais de 1.300 horas de treinamento. Além disso, são realizadas outras inciativas de capacitação ligadas
ao SGI e ao TPM (Total Performance
Managenent), bem como seminários
técnicos.
Destacamos a inauguração do Espaço
Técnico para capacitação com foco na
indústria, dotada de protótipo de máquinas, equipamentos, componentes,
fluxogramas e layout de processos de
produção.
Espaço Técnico permite aulas
práticas em técnicas de produção

47
Horas

de treinamento
per capita em 2017

Este programa incentiva os colaboradores a compartilhar seus conhecimentos com os colegas de trabalho.
Em 2017, mais de 100 colaboradores
ministraram cursos, com mais de 13
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Gestão de Desempenho
Este programa tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento de competências para a melhoria contínua da
performance do colaborador. Tem como
principais benefícios o alinhamento
de objetivos individuais e estratégicos,
bem como fornece subsídios para promoções, seleções, treinamentos, melhorias de processos de trabalho, consolidação da cultura de meritocracia,
fortalecimento da liderança e aprimoramento do clima organizacional.
Em 2017, houve 1.392 (8,3% dos colaboradores) participantes no programa de Gestão de Desempenho, todos

(102-1, 102-2, 102-3)

ocupantes de cargos especialistas,
médias lideranças e gerências.
As avaliações de desempenho são realizadas anualmente, considerando os
resultados alcançados pelas áreas dos
colaboradores avaliados e o seu nível
de aplicação das competências organizacionais definidas.
São realizadas mesas de calibração
com participação de gestores de diversas áreas, buscando dar mais consistência e visão sistêmica nas avaliações realizadas.

QUANTITATIVO DE COLABORADORES DAS UNIDADES QUE
INTEGRAM O PROGRAMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO (404-3)
2014

2015

2016

2017

12.606

17.292

16.460

16.679

Especialistas avaliados

914 7,0%

886 5,12%

1.189 7,2%

1.222 7,3%

Gerentes avaliados

135 1,0%

127 0,73%

170 1,0%

170 1,0%

1.049 8,0%

1.013 5,86%

1.359 8,2%

1.392 8,3%

Avaliados do sexo feminino

354 3,0%

372 2,15%

482 2,9%

497 3,0%

Avaliados do sexo masculino

695 6,0%

641 3,71%

877 5,3%

895 5,4%

Total de colaboradores

Total de avaliados

Investimentos
em
INVESTIMENTO
EM BENEFÍCIOS
Gestão
Pessoas
(R$de
MILHÕES)

Benefícios Concedidos
aos Colaboradores
Apresentamos a seguir um quadro
resumo do pacote de benefícios concedidos aos colaboradores nos diversos níveis hierárquicos.

244,6
229,1
203,5

Destacamos o programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
em que todos os colaboradores po-

dem ser recompensados pelo alcance
de metas corporativas e setoriais. Os
resultados setoriais são monitorados
e divulgados mensalmente, enquanto
os resultados corporativos são acompanhados e disseminados trimestralmente.

Ressaltamos também a implementação em 2017 do Incentivo de Longo
Prazo (ILP) para o nível de diretoria,
potencializando o comprometimento
de todos com a sustentabilidade do
negócio e o seu desempenho no longo prazo.

Benefícios Concedidos aos Colaboradores
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A COLABORADORES

2017

191,9

Disponibilidade

Tipos de Benefícios

2016
2015
2014

(401-2)

Todos
colaboradores

Todas
unidades
industriais

Especialistas/
Gestão

Diretores

Seguro de vida
Plano de Saúde
Refeição (Refeição no refeitório ou vale-refeição)
Alimentação (Vale - Alimentação)
Convênio com instituições (Disponibilizando desconto
aos colaboradores em Fármácias, Faculdades, Cursos
de Idiomas, Academias, Óticas, Colégios)
Cesta de Natal com os produtos da empresa

Observação: A avaliação de desempenho ocorrida em 2014 refere-se ao desempenho em 2013.
O mesmo ocorre nos demais anos, sempre em referência ao desempenho do ano anterior.

Transporte (Rota própria ou vale-transporte)

Meritocracia e Reconhecimento
As diversas ferramentas de Gestão de
Pessoas buscam fortalecer a cultura de
meritocracia e reconhecimento pelas
contribuições diferenciadas dos colaboradores.
O crescimento na carreira é impulsionado pelo desempenho acima das
expectativas, prática dos valores organizacionais e compromisso com o autodesenvolvimento. Ao longo de 2017,
mais de 1.030 colaboradores foram
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promovidos, seja por mérito ou por
meio de seleção interna.
Há várias políticas formalizadas que tornam transparente para os colaboradores o estímulo ao seu desenvolvimento
profissional, tais como: recrutamento e
seleção; treinamento e desenvolvimento; cargos, carreira e remuneração; comunicação e participação nos lucros e
resultados.

Programa de Participação nos Lucros e Resultados*

Além do reconhecimento financeiro
abordado a seguir no item ‘benefícios
concedidos aos colaboradores’, há diversas iniciativas de reconhecimento
não financeiro e premiações simbólicas
a colaboradores e times que se diferenciam em sua performance.

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)
Reconhecimento por tempo de serviço
Incentivo à Educação**
ILP - Incentivo de Longo Prazo
*Exceto aprendizes e estagiários.
** Priorizado para público específico, de acordo com os critérios divulgados para obtenção do benefício.
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Mapeamento e Formação de Sucessores

Fóruns de Engajamento

No ano de 2017 iniciamos a implantação do Programa de Sucessão, contando com a
parceria de uma renomada consultoria externa, com o objetivo de formar um quadro
de profissionais cada vez mais preparados para sustentar o ritmo de crescimento e
a perenidade da Companhia. Para o primeiro ciclo em 2017, os diretores mapearam
profissionais que serão desenvolvidos para assumir posições de maior complexidade, conforme demandas do plano estratégico de negócios. A partir de 2018, será implantada uma série de ações voltadas para este público mapeado, bem como haverá
a expansão do programa para outros níveis da organização.

O time de Comunicação, em parceria
com a equipe de Recursos Humanos,
mantém 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:

Veículos Internos de Comunicação

Porta-Vozes

Para manter uma boa comunicação com o colaborador, temos uma equipe de Comunicação dedicada à divulgação de informações e desenvolvimento de campanhas educativas. Para isso, dispomos de veículos internos como jornal mural, informe impresso,
intranet, e-mail, entre outros. Todos possuem uma linha editorial específica e são atualizados constantemente, conforme o perfil dos diversos públicos:

Jornal Mural

Aplicativo MEU MDB

Atualizado nos dias 10, 20 e 30 de cada
mês com assuntos corporativos e de interesse de cada unidade. Seu principal
público são os colaboradores de cargos
operacionais.

Traz notícias sobre mercado, produtos e
marcas. É atualizado semanalmente e
todos podem fazer o download. Voltado
prioritariamente para os colaboradores
que trabalham externamente, como promotores e vendedores.

Intranet
Possui maior variedade de assuntos,
como negócios, carreira, saúde, além das
notícias da própria Companhia. Permite
uma maior interação por meio de enquetes, comentários e vídeos. É atualizada
conforme demanda e está acessível a
todos os colaboradores com funções administrativas.

Feed Seleção de Notícias
para Líderes
Enviado todos os dias por e-mail para
gestores, contemplando as notícias externas de interesse do nosso negócio.
Este veículo mantém nossos líderes informados sobre ações dos concorrentes,
variações dos insumos, sustentabilidade,
desempenho da economia e tendências.
72

Revista Sabor da Notícia
Trata essencialmente de assuntos corporativos e de maior impacto no negócio. Busca uma linha editorial acessível,
mostrando como os colaboradores se inserem nos diversos programas da Companhia. Possui uma edição a cada dois
meses e é disponibilizada a todos.

E-mail
Comunica assuntos de interesse de
grande quantidade de colaboradores,
geralmente em forma de comunicados.
Há listas específicas para comunicar com
gestores e colaboradores em geral.

Seis edições da
Revista Sabor
da Notícia foram
divulgadas para os
colaboradores

É realizado em 12 unidades industriais e
envolve cerca de 140 colaboradores que
atuam como representantes de diferentes setores, escolhidos por sua postura
exemplar e capacidade de comunicação.
As reuniões ocorrem mensalmente em
cada unidade e as demandas apresentadas são encaminhadas aos gestores
para as providências e retorno aos colaboradores.

Papo Aberto
Diálogo informal dos líderes (diretores e
gerentes) com grupos de colaboradores,
onde são abordados temas como carreira, valores, estratégias, perspectivas,
entre outros assuntos. Como resultado
desse diálogo aberto, gera-se uma maior
proximidade e alinhamento entre os profissionais, com melhoria também no ambiente de trabalho. Em 2017, foram realizadas 35 reuniões de Papo Aberto.

Somos o Time
Implantado como projeto piloto em dezembro de 2017 na unidade Eusébio/CE, o
programa fortalece a relação cliente-fornecedor, promovendo o alinhamento e a
integração entre as áreas. Trata-se de um
encontro onde uma determinada área se
apresenta para as principais áreas com
que se relaciona. Além de esclarecer seus
objetivos, equipe, organograma e estrutura, solicita apoio para solucionar desafios
que podem alavancar os resultados do
negócio. O programa será amplamente
disseminado pela Companhia em 2018.

Além dos referidos fóruns, a Companhia mantém programas socioculturais que favorecem a integração e o senso de pertencimento dos
colaboradores. Confira nas páginas
a seguir os centros culturais e histórico da M. Dias Branco.

Jogo Fazer Acontecer
Em 2017, criamos um jogo de tabuleiro que
estimula os colaboradores a conhecerem
de forma lúdica diversos aspectos da estratégia do nosso negócio. Para jogar, os colaboradores passam por uma palestra que
trata os conhecimentos necessários para
vencer o jogo. Foram mais de 38 aplicações
do jogo, envolvendo cerca de 748 colaboradores em todo o Brasil, impulsionando seu
engajamento com a estratégia corporativa.

Colaboradores
aprendem a estratégia
da Companhia de
forma lúdica

Dia D - Dia de Dialogar
Na preparação das 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.
Assim, os gestores são incentivados a reforçarem junto às suas equipes os informes sobre resultados, segurança e saúde
do trabalho, identidade corporativa, entre
outros temas relevantes.
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Centros Culturais
Disponíveis nas unidades Eusébio/
CE e Jaboatão dos Guararapes/PE,
são considerados como referências
em centros culturais corporativos.
Proporcionam o bem-estar social
dos colaboradores e possuem uma
estrutura composta por diversos
ambientes, tais como: sala de leitura, salão de jogos, sala de multimídia, galeria de artes, sala de repouso, sala de cinema, sala de TV,
teatro e biblioteca.
Na unidade Eusébio/CE, disseminamos a leitura através de campanhas
de incentivo: mais de 2.200 colaboradores foram beneficiados com
o serviço de empréstimo de livros
em 2017. As oficinas de artes foram
frequentadas por mais de 900 colaboradores, participando dos cursos
de reciclagem. O curso de interpretação teatral preparou peças e diversas apresentações, beneficiando
150 colaboradores. Já o tradicional
Arraiá Cultural (festa junina) contou
com uma programação bastante diversificada, com brincadeiras, dança de quadrilha, comidas típicas,
forró pé-de-serra e casamento matuto (em parceria com o grupo de teatro Artemassa), beneficiando 3.200
colaboradores.

Centro Histórico
instrumentista. Esta edição foi aberta a todas as unidades da Companhia na categoria composição. Um
júri formado por experientes profissionais do cenário musical brasileiro
escolheu os três finalistas em cada
categoria. Mais de 2.500 colaboradores apreciaram os shows.

Ao estimular a participação dos colaboradores em suas atividades, os
Centros Culturais da M. Dias Branco
propagam e disseminam o conhecimento e as identidades artísticas
e culturais dos Estados onde estão
inseridos.

Já em Jaboatão dos Guararapes/PE,
o Centro Cultural Vitarella, com sua
recém-inaugurada Biblioteca Ivens
Dias Branco, possibilitou o acesso
dos colaboradores a um acervo de
3.330 livros, beneficiando mais de
1.200 colaboradores. As oficinas de
artes revelaram muitos talentos, beneficiando 125 colaboradores.

Área de lazer em
Eusébio/CE

O curso de violão (básico e intermediário) beneficiou 50 colaboradores.
As aulas de Zumba proporcionaram
o bem-estar físico de 60 colaboradores participantes.
Em 2017, a décima edição do Festival de Música da Fábrica Fortaleza
contou com um número recorde de
inscritos. Foram 133 colaboradores
que participaram em quatro categorias: composição inédita, intérprete
masculino, intérprete feminino e
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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, que recebeu, no decorrer do
ano de 2017, mais de 3.500 visitantes.
Por ocasião do aniversário de 64
anos da Fábrica Fortaleza, completados em maio de 2017, o Centro
Histórico realizou o Projeto Ação
Educativa no Museu, com a temática: “Fábrica Fortaleza 64 anos de
história, uma trajetória de sucesso”.
Mais de 4.000 colaboradores foram
beneficiados com esta iniciativa.

O Arraiá Cultural expôs as tradições
da arte e da culinária nordestina
para os colaboradores. Foram realizadas apresentações do Coral Canta Vitarella em diversos lugares de
Pernambuco e Paraíba, beneficiando mais de 5.000 pessoas em Recife.
Tivemos em 2017 a realização do
2º Campeonato de Jogos de Salão,
premiando os melhores competidores das modalidades arbitradas,
contemplando 289 colaboradores.

Localizado no Eusébio/CE, resgata e
preserva nossa história por meio de
um vasto acervo histórico, proporcionando aos visitantes e colaboradores uma visão da trajetória histórica da M. Dias Branco.

Memorial
Ivens Dias Branco

Foram realizadas várias mediações
com visitas agendadas, atendendo
ao público interno e externo, gerando um fortalecimento de parceria
com diversas áreas, alcançando um
público de 12 mil visitantes beneficiados com as ações de divulgação
da história da Companhia em 2017.

Biblioteca estimula
o hábito da leitura

Vencedores do 10º Festival
de Música M. Dias Branco
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Relações
Sindicais

Soluções Tecnológicas
em Gestão de Pessoas

Saúde e Segurança
do Trabalho

Negociamos com todos os sindicatos das categorias em que atuamos.
A negociação sindical pode ser realizada por convenção coletiva ou
acordo coletivo, sempre mantendo
os colaboradores informados sobre
o andamento das negociações. Mediante diálogo e mediação, busca-se
considerar nas discussões tanto a
conjuntura externa (inflação, Produto Interno Bruto, crescimento do
país, nível de desemprego e reajuste
do salário mínimo) como o cenário
específico do negócio (desempenho
das vendas e cumprimento do orçamento) para subsidiar revisões de
salários e benefícios. (102-41)

Em 2017 realizamos importante investimento na modernização tecnológica para suporte à Gestão de
Pessoas, como forma de favorecer
a execução da estratégia de crescimento do negócio.

A atuação com foco na segurança do trabalho gera um forte impacto positivo na qualidade de vida dos
colaboradores, garante a prevenção de
acidentes de trabalho, a continuidade
das atividades operacionais de forma
segura e a redução no absenteísmo
por faltas provenientes de acidentes
de trabalho, bem como contribui para
o bem-estar e segurança dos colaboradores e seus familiares.

As negociações são realizadas com
participação de profissionais das áreas de Recursos Humanos e Jurídica,
sendo pautadas por uma postura de
respeito aos dirigentes sindicais e aos
mecanismos de representatividade
dos colaboradores.

Adquirimos um novo sistema de renomado fornecedor global, contemplando módulos de Recrutamento
e Seleção, Metas e Desempenho,
Carreira e Sucessão e Treinamento
e Desenvolvimento, que proporcionarão significativos avanços para os
gestores, colaboradores e equipe de
Recursos Humanos.
Além disso, foi firmada parceria para
modernização do processo de folha
de pagamento e encargos sociais,
assegurando recursos tecnológicos

compatíveis com as novas exigências do eSocial (sistema público de
escrituração digital das obrigações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas), além de proporcionar maior
produtividade e capacidade analítica
para a equipe de Administração de
Pessoal.
A implantação das novas ferramentas foi iniciada em 2017, com participação conjunta das áreas de Tecnologia da Informação e Recursos
Humanos, devendo ser continuada
ao longo de 2018.

(103-2, 103-3)

A gestão de segurança do trabalho na
Companhia se dá por meio da aplicação
de um programa de excelência em segurança e saúde do trabalho, denominado Positivo. Este programa tem como
base o pensamento sistêmico, o aprendizado organizacional, a liderança e
constância de propósitos, a orientação
por processos e informações, a visão de
futuro, a geração de valor, a valorização
das pessoas e o conhecimento sobre
a prática da Excelência no Sistema de
Gestão de SSO. Este programa está
alinhado com os padrões normativos
internacionais, atendimento legal e as
boas práticas evidenciadas no mercado.

bientes salubres e melhor qualidade de
vida no ambiente de trabalho. Temos
como metas:

• Atingir a Taxa de Frequência (TF) de
no máximo 0,5 até o ano de 2021.
• Atingir a Taxa de Gravidade (TG) de
no máximo 10,0 até o ano de 2021.
A responsabilidade sobre os assuntos de segurança é da liderança, com
suporte da equipe técnica do SESMT
- Serviço Especializado em Medicina e
Segurança do Trabalho, composta por
10 engenheiros de segurança do trabalho e 45 técnicos de segurança do
trabalho, 14 médicos do trabalho, 02

enfermeiros do trabalho e 28 técnicos
de enfermagem do trabalho.
O Formulário de Alerta de Segurança, disponível em todas unidades, é a
ferramenta que possibilita a todos os
colaboradores evidenciarem e comunicarem situações de desvios de comportamento e/ou condições inseguras.
Anualmente realizamos avaliação
com base em um rating de SSO (Segurança e Saúde Ocupacional) que mede o
nível de aderência aos requisitos definidos
por empresa especializada. Em três anos
de aplicação, a aderência ao programa
tem evoluído da seguinte forma:

(103-3)

ADERÊNCIA AO RATING SSO

Taxa de Aderência
ao Rating SSO

UNIDADE

O SGI - Sistema de Gestão Industrial
preconiza que a segurança do trabalho
tem por objetivo garantir a preservação
da integridade física e a saúde dos colaboradores, priorizando a redução de
acidentes de trabalho e melhorias no
ambiente de trabalho (ergonomia, controle de ruídos e conforto térmico, etc),
além de garantir o atendimento às legislações, normas e demais requisitos
aplicáveis.

3 anos de implantação:

Nosso compromisso é com o fortalecimento da cultura de prevenção por
meio da mudança de comportamento,
favorecendo a redução do número de
acidentes de trabalho, garantia de am-

1 ano de implantação:

São Caetano do Sul/SP

57,5%

Eusébio/CE

51,6%

Salvador/BA

48,9%

Gorduras e Margarinas Especiais/CE

39,1%

2 anos de implantação:
Bento Gonçalves/RS

52,6%

Maracanaú/CE

34,9%

Cabedelo/PB

17,5%
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Desenvolvimento e Valorização do Capital Humano

Dando continuidade ao processo de
expansão do Programa Positivo, realizamos em 2017 a implementação
na unidade Cabedelo/PB e início da
implementação em Jaboatão dos
Guararapes/PE. Atualmente contamos com sete unidades onde o Positivo está implementado: Eusébio/CE,
Gorduras e Margarinas Especiais/CE,
Maracanaú/CE, São Caetano do Sul/
SP, Salvador/BA, Bento Gonçalves/RS
e Cabedelo/PB.
A SIPAT - Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho é um evento
anual realizado pela CIPA - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, em
conjunto com a área de Segurança do
Trabalho, simultaneamente, nas diversas unidades da Companhia. A temática
abordada em 2017 foi “Comportamento
Seguro: Nada muda se você não mudar”, buscando uma maior conscientização da responsabilidade de cada um
na prevenção de acidentes.
Outro destaque foi a manutenção da
certificação OHSAS 18.001 em Jaboatão dos Guararapes/PE, demonstrando o compromisso com a segurança
na Companhia.
O DSS - Diálogo de Segurança e Saúde teve uma evolução de 14,68% na
participação dos colaboradores, saindo de patamares de 72,2% em 2016
para 82,8% em 2017. A evolução em
relação ao ano base de 2014 foi de
134,6%.
Em 2017, houve redução de 27,6% no
número de acidentes com afastamento. Com isso, a Taxa de Frequência (TF)
caiu de 1,24 em 2016 para 0,92 em 2017,
representando redução de 25,8% na
frequência de acidentes. (403-2)
Infelizmente, foram registradas duas
fatalidades na Companhia no ano de
2017, sendo uma na unidade Rolândia/PR e outra em Salvador/BA. Neste momento, prestamos todo o apoio
e suporte aos familiares das vítimas.
78

Em virtude das fatalidades ocorridas
o impacto na Taxa de Gravidade dos
acidentes foi significativo. Desta forma,
mesmo a Taxa de Frequência (TF) tendo reduzido para 0,92, a Taxa de Gravidade (TG) foi aumentada para 83,93.
(403-2)

Participação nos Diálogos
de Segurança e Saúde

PARTICIPAÇÃO NOS DIÁLOGOS
DE SEGURANÇA E SAÚDE(%)
100,0
82,8
72,2
62,0

50,0

Realizamos pesquisa de percepção de
cultura de segurança e saúde nas unidades Eusébio/CE, Gorduras e Margarinas Especiais/CE, Maracanaú/CE
e Salvador/BA, expandindo para seis o
número de unidades com a aplicação
da pesquisa. O objetivo é promover
melhorias a partir das oportunidades
identificadas.

35,0

0
2014

2015

2016

2017

As atividades de medicina preventiva contemplam promoção da saúde,
prevenção de agravos e qualidade de vida
dos colaboradores. Em 2017, realizamos
225 ações de saúde nas unidades industriais, utilizando palestras, blitz de postura, campanhas de vacinação, boletins
informativos, Diálogo Semanal de Saúde,
massoterapia, dentre outras. O objetivo é
conscientizar o colaborador sobre a importância da prevenção de diversas doenças.

(103-2, 103-3)

Os investimentos em ações de Saúde e
Segurança Ocupacional ultrapassaram
R$ 71,8 milhões no ano. Realizamos
ações de adequação das condições ergonômicas nos postos e locais de trabalho,
validadas por especialistas em ergonomia,
com destaque nas unidades Jaboatão dos
Guararapes/PE, Bento Gonçalves/RS, São
Caetano do Sul/SP, Salvador/BA, Eusébio/
CE e Maracanaú/CE, que vêm investindo
em projetos de conforto térmico com a
instalação de insufladores e exaustores,
além de outras melhorias nos postos de
trabalho.

A campanha de prevenção de acidentes no trânsito – Maio Amarelo –
enfatizou a necessidade de um comportamento seguro para motoristas
e pedestres, quando da circulação
em ambientes internos e externos.
Apoiamos a realização da campanha
Abril Verde – enfatizando o atendimento aos Padrões de Comportamento Seguro pelos colaboradores.

unidades industriais Eusébio/CE, Salvador/
BA e Jaboatão dos Guararapes/PE iniciaram
a aplicação do questionário Perfil de Saúde,
para conhecer melhor os hábitos e o estilo
de vida dos colaboradores. Isso permite elaborar programas de promoção de saúde e
de prevenção de doenças mais específicos e
assertivos.
O PCA - Programa de Conservação Auditiva
tem como objetivo a preservação e conservação da saúde auditiva dos colaboradores
expostos a ruídos, sendo revisado anualmente em todas as unidades industriais.
Elencamos as principais ações realizadas
em 2017:
• Realização dos exames audiométricos
de acordo com PCMSO - Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Os dados dos exames foram avaliados e
analisados coletivamente para que medidas de controle possam ser adotadas e
priorizadas;
• Suporte fonoaudiológico nas avalia-

ções de ruído ambiental juntamente
com a área de Segurança do Trabalho;
• Indicação e escolha dos equipamentos
de proteção individual auditivos;
• Visitas às áreas industriais para monitoramento e orientação do uso adequado
dos equipamentos de proteção individual
auditivo, com ações educativas e preventivas sobre saúde auditiva.
O número de empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação não sofreu alteração no ano de 2017, permanecendo com
resultado zero. (403-3)

Na unidade Jaboatão dos Guararapes/PE
foi implantada a Sala de Apoio à Mulher
Trabalhadora que Amamenta, pioneira na
M. Dias Branco. Trata-se de um ambiente
especial às colaboradoras que voltam do
período de licença maternidade e necessitam retirar o leite durante a sua jornada
de trabalho.

Em 2017, realizamos a substituição
das telhas de amianto do galpão de
caldeiras da unidade Eusébio/CE,
melhorando as condições de trabalho
no local.

Na unidade Eusébio/CE, realizamos o primeiro Circuito Adria Plus Life, evento de caminhada (2km) e corrida (4 e 8km) realizado
nas dependências da unidade com objetivo
de estimular os colaboradores para a prática
de atividades físicas e alimentação saudável,
em um clima de lazer e descontração. Mais
de 600 colaboradores participaram do evento.

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE FREQUÊNCIA (TF)

Evolução das Taxas
de Frequência
(TF)
Gravidade (TG) de Acidentes
E GRAVIDADE
(TG)
DEe ACIDENTES
2014 2015 2016

2017

Var%
2016/2017

Var%
2015/2017

Taxa de Frequência (TF)

1,35

1,02

1,24

0,92

-25,8%

-9,8%

Taxa de Gravidade (TG)

29,13

56,42

18,47

83,93

354,4%

48,8%

Durante os meses de julho e agosto, realizamos a Semana da Saúde nas unidades
industriais, em que foi abordada a temática “Saúde em Equilíbrio”, buscando orientar os colaboradores quanto à importância
de manter o equilíbrio da saúde física e
mental.
No ano de 2017, as equipes de Saúde das
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Gestores e colaboradores
de todas as áreas estão
engajados no objetivo de
fazer da sustentabilidade
um vetor importante para
o exercício da cidadania
corporativa

Atuação
Socioambiental
• Embalagens
• Insumos-Commodities e Suprimentos
• Nutrição e Saudabilidade
• Ecoeficiência
• Resíduos
• Água e Efluentes
• Energia e Emissões
• Comunidades e Investimento Social

(102-47)

Com a estruturação da área
de Sustentabilidade, reforçamos
nossa atuação para o bem-estar da
sociedade. Para nós, sustentabilidade consiste na perpetuação das
atividades por meio de uma atuação transparente na cadeia de valor,
otimizando o modo de produzir e
respeitando os diversos públicos de
interesse. Por isso, gestores e colaboradores de todas as áreas estão
engajados no objetivo de fazer da
sustentabilidade um vetor importante
para o exercício da cidadania corporativa.

(103-1, 103-2)

A gestão da sustentabilidade, no âmbito corporativo, ocorre por meio de
Grupos de Trabalho (GT) para cada
um dos oito temas materiais. As reuniões ocorrem periodicamente com
participação de gerentes seniores e
objetivam integrar os aspectos sociais
e ambientais e ecônomicos na gestão
do negócio. (102-43)

Os GTs possuem um planejamento
de longo prazo definido, cujas metas
e resultados são acompanhadas pelo
GPD – Gerenciamento por Diretrizes,
sistema de monitoramento de desempenho que utilizamos mensalmente. Em 2017, estes indicadores
do GPD passaram a ser monitorados
pela alta direção, um grande avanço
em direção à integração da sustentabilidade na cultura do negócio. Todas
as ações planejadas pelos GTs foram
concluídas.
Nas próximas páginas, as principais
iniciativas desenvolvidas nos GTs,
expectativas de longo prazo e resultados em 2017, serão descritos em
quadro demonstrativo nas próximas
páginas. Também serão detalhadas
as abordagens de gestão e avanços
socioambientais em cada um dos 8
temas materiais.

Aula sobre gestão ambiental
são ministradas para colaboradores,
na unidade Salvador/BA
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DEMONSTRATIVO DOS TEMAS MATERIAIS DE SUSTENTABILIDADE*
TEMAS MATERIAIS (GTS)

MACROINICIATIVAS

EXPECTATIVAS PARA 2021

PRINCIPAIS RESULTADOS
SOCIOAMBIENTAIS 2017

O Investimento ambiental total foi de
R$ 9,32 milhões (R$ 10,4 milhões em 2016).
A geração total de resíduo foi de 35.578
toneladas, aumento de 4,1% em relação à 2016.

Redução de resíduos sólidos
enviados para aterro.
Ampliação da entrega de resíduos
sólidos para a logística reversa.
Ampliação da utilização de água de reuso.

Reduzir efetivamente a geração de
resíduos em todas as unidades;
Implantar reuso de água nas unidades
que possuem Estação de Tratamento
de Efluentes;
Reduzir o consumo relativo de água
e energia em relação ao ano anterior.

RESÍDUOS SÓLIDOS,
ÁGUA E EFLUENTES

O índice de destinação de resíduos para
aterros foi de 11% em 2017, 10% em 2016
(14,6% no ano base de 2014).
O índice de reciclagem teve forte avanço
na relação 2017/2016: passou de 61,9%
para 71%.
O consumo relativo de água reduziu 3,1% em
relação a 2016 e reduziu 5,6% em relação a 2015
(ano base devido a padronização do indicador).
O consumo total de água foi de 1,16 milhões
de m³, menos 3,1% em relação a 2016 e menos
2,3% na comparação com o ano base (2014).
O índice de reuso de água permaneceu em
19%, mesmo resultado de 2016. Em 2014, o
índice era de 8,8%.
Implantação do monitoramento de efluentes
nas unidades de: Maracanaú/CE, Moinho Dias
Branco/CE e Moinho Rolândia/PR.

Migração para o mercado livre de energia
nas unidades de Salvador/BA e Moinho
Rolândia/PR. Economia de R$ 5,9 milhões
em 2017.

ENERGIA E EMISSÕES

Preços mais competitivos
em energia.
Ações de eficiência energética
em diversas unidades.

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

Iniciativas de eficiência energética geraram
uma economia de R$1,6 milhões.
Intensidade energética: aumentou 1,99%
na relação 2017/2016.
Emissões de GEE fóssil de fontes móveis foi
menos 14,4% em relação a 2016 e o consumo
de combustível reduziu 14,3% (menos 509 mil
litros).

*Os resultados de 2017 de cada um dos temas serão comentados com mais detalhes nas páginas seguintes.
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DEMONSTRATIVO DOS TEMAS MATERIAIS DE SUSTENTABILIDADE*
TEMAS MATERIAIS (GTS)

MACROINICIATIVAS

EXPECTATIVAS PARA 2021

PRINCIPAIS RESULTADOS
SOCIOAMBIENTAIS 2017

Iniciativas de engajamento com
comunidades do entorno em 100% das
unidades industriais (em 2015, 46% das
unidades e 8% em 2014).
Realizadas 21 visitas às organizações
que recebem doações mensais e 12
visitas em projetos apoiados por meio de
leis de incentivo fiscal em todo Brasil.
Engajamento com a comunidade
em todas as unidades.
Realização do programa de voluntariado.
Realização de doações.

COMUNIDADES
E INVESTIMENTO SOCIAL

Viabilização de projetos incentivados
em todas as unidades.

Manter o investimento social
em 100% das unidades fabris.

Doação de R$ 4,7 milhões em produtos
(R$ 487 mil em 2016 e R$ 696 mil em
2015) para 164 organizações (120 em
2016 e 63 em 2015).

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

O Dia do Voluntariado contou com a
participação de 195 voluntários, 1.795
crianças de 01 a 12 anos e 18
instituições foram beneficiadas.
R$ 2,87 milhões em projetos apoiados
por meio de Leis de Incentivo Fiscal
(M. Dias Branco e parceiro Dibra - TPC)
e R$ 365 mil em apoio direto.
Projeto Escola: foram atendidas mais de
100 escolas públicas e privadas,
universidades, centros universitários,
faculdades e escolas técnicas.
Mais de 3.500 visitas no Centro Histórico

CULTURA DE
SUSTENTABILIDADE

Consolidação do Programa
Embaixadores da Sustentabilidade.
Treinamentos pelos Parceiros
da Sustentabilidade.
Divulgação interna da versão
resumo do Relatório Anual.
Realização do Encontro
da Sustentabilidade.
Implantação do calendário
de comunicação.

Realização do I Fórum de Embaixadores
das Sustentabilidade com o objetivo de
alinhamento de práticas.
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 do trabalho e de voluntariado.

Em 2017, por meio dos Parceiros da
Sustentabilidade, geramos mais de 2.600
horas de capacitação no treinamento:
“Sustentabilidade: É parte do negócio ou o
próprio negócio”.
Realização do Encontro de
Sustentabilidade em todas unidades
industriais.
O tema Sustentabilidade foi abordado em
diversos veículos internos de comunicação
ao longo do ano, fortalecendo a
conscientização dos colaboradores dos
diversos níveis sobre o tema.

*Os resultados de 2017 de cada um dos temas serão comentados com mais detalhes nas páginas seguintes.
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DEMONSTRATIVO DOS TEMAS MATERIAIS DE SUSTENTABILIDADE*
TEMAS MATERIAIS (GTS)

MACROINICIATIVAS

EXPECTATIVAS PARA 2021

O DSS - Diálogo de Segurança e Saúde teve
uma evolução de 14,68% na participação dos
colaboradores, saindo de patamares de 72,2%
de participação em 2016 para 82,8% em 2017.

Continuidade da implementação do
Programa Positivo em mais unidades e
garantia de atendimento ao programa.
Realização de campanhas corporativas
de conscientização sobre segurança.
Fortalecimento das ações de
Fonoaudiologia no Controle do Risco Ruído.

SEGURANÇA
E SAÚDE OCUPACIONAL

Adoção de ações de saúde que motivem a
realização de atividade física pelo
colaborador.

Taxa de frequência de acidentes:
no máximo 0,5;
Sistema de gestão de Segurança
do Trabalho, fundamentado no
Programa Positivo, implantado
em todas as unidades.

Questionário de Perfil de Saúde com o
objetivo de obter o perfil epidemiológico
dos colaboradores.
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Em função de 2 fatalidades, a Taxa de
Gravidade (TG) foi de 83,93, aumento de 354%
na gravidade dos acidentes em relação a 2016.

O número de empregados com alta incidência
ou alto risco de doenças relacionadas à sua
ocupação não sofreu alteração no ano de 2017,
permanecemos com resultado zero.

INSUMOS

Análise e estratificação dos fornecedores
listados com novo procedimento.

Redução de 27,6% no número de acidentes
com afastamento em relação a 2016. Com isso,
a Taxa de Frequência (TF) caiu de 1,24 em 2016
para 0,92 em 2017, representando redução de
25,8% na frequência de acidentes.

Em 2017, realizamos 222 ações de saúde nas
unidades industriais.

Pesquisa sobre a percepção da
cultura de segurança.

Listagem de fornecedores qualificados.

PRINCIPAIS RESULTADOS
SOCIOAMBIENTAIS 2017

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.

Início da implementação do procedimento
sobre Gestão de Qualificação de Fornecedores,
extensível a todas unidades industriais.
Questionário de avaliação de
aspectos socioambientais:
• dos fornecedores de matéria-prima, 55%
apresentaram nota acima de 80%.
• dos fornecedores de embalagem, 50%
apresentaram nota acima de 80%.
• dos fornecedores de commodities, 70%
apresentaram nota acima de 80%.

*Os resultados de 2017 de cada um dos temas serão comentados com mais detalhes nas páginas seguintes.
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Embalagens
Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)
Diretrizes globais para as indústrias de
bens de consumo e de embalagens estimulam iniciativas focadas na redução de
gramatura, no aumento de seu componente reciclado e nas taxas de reaproveitamento pós-consumo. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
define a responsabilidade compartilhada
sobre o ciclo de vida dos produtos, envolvendo consumidores, fabricantes, distribuidores, importadores, etc. O tema
passa a ser mandatório, ao mesmo tempo em que proporciona oportunidades de
criação de novos negócios de reciclagem,
com geração de renda e inclusão de catadores.

Linhas de Ação
• Materiais renováveis e sustentáveis.
• Redução no consumo de plástico.
• Design sustentável.

Os impactos ecológicos e
econômicos dos resíduos gerados e
do consumo de fontes não renováveis repercutem em todo o país. O GT
“Embalagens” busca desenvolver iniciativas para redução destes impactos por meio de discussões constantes, disseminação da necessidade de
embalagens sustentáveis para áreas
correlatas da Companhia e acompanhamento de projetos relacionados às
linhas de ação do GT.

(103-2, 103-3)

O GT também direciona as áreas
quanto aos objetivos estratégicos vol-

tados à sustentabilidade, como redução do consumo de plástico, utilização
de materiais renováveis e design sustentável. Participam do GT as áreas
de Pesquisa & Desenvolvimento, Suprimentos, Marketing, Manutenção,
Sustentabilidade e Comunicação. Os
projetos são acompanhados pelo responsável do GT e os resultados são
monitorados pela gerência de sustentabilidade, por meio de avaliação de
indicadores numéricos.
As metas definidas são:

CONSUMO ANUAL DAS PRINCIPAIS EMBALAGENS
120.000.000

16.000.000

80.000.0000

12.000.000
8.000.000
4.000.000

0

Unidades

0

2014

2015

2016

2017

Não renovável - Embalagens rígidas - unidades
Renovável - Embalagens de papel (recicladas, kraft e semi-kraft) - unidades
Não renovável - Filme flexível (laminado, laminado metalizado e monocamada) - KG
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fardos das massas produzidas nas
unidades São Caetano do Sul/SP e
Bento Gonçalves/RS.

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

• Projeto de substituição do filme de poliolefínico por cola em display de bolos
trouxe uma redução de 27 toneladas no
consumo de plásticos.

• As caixas de papelão e papel cartão que não tem a origem de florestas manejadas devem ser 100%
de material reciclado.

• Deixamos de utilizar 22 toneladas
de papelão nas unidades Lençóis
Paulista/SP, São Caetano do Sul/SP
e Bento Gonçalves/RS, em decorrência da utilização de SmartFilm
sem tubete.

• Introduzir filmes para enfardadeiras com material 100% reciclado.
Destacamos a seguir o comportamento do consumo das principais
embalagens em 2017: (301-1)

• Filmes flexíveis (não renovável): consumo de 13,3 milhões de kg, redução de
-1,2% em relação a 2016 e e aumento
de 12,9% em relação ao ano base 2014.
• Embalagens rígidas (não renovável):
67,6 milhões de unidades, acréscimo
de 15,6% na comparação com 2016 e
34,7% a mais em relação ao ano base
2014.

Consumo anual das principais embalagens

40.000.000

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

KG

Redução de mais de

457

TON

em filmes plásticos
utilizados

Destacamos a redução do consumo
de material plástico na ordem de
457 toneladas, além da realização
do 1º Workshop de Inovação Aberta
em Embalagens, com a participação
de quatro fornecedores potenciais e
20 colaboradores das áreas de P&D,
Suprimentos, Marketing, Sustentabilidade, Manutenção e Comunicação.
No evento foram abordados temas
como embalagens oxibiodegradáveis
e ionômeros. As ideias geradas serão
futuramente analisadas para estudo
de viabilidade.

• Embalagens de papel (renovável): 108,2
milhões de unidades, aumento de +3,4%
em relação ao ano anterior e acréscimo
de 13% quando comparado a 2014.
As ações para redução no consumo de
embalagens e utilização de embalagens recicladas trouxeram ótimos resultados:

• No último ano, projetos de redução
no consumo de filmes plásticos totalizaram 457,3 toneladas.

REDUÇÃO NO CONSUMO DE FILMES (R$)
UNIDADES

2017

São Caetano do Sul/SP, Bento Gonçalves/RS e Lençóis Paulista/SP

14.506,26

Jaboatão dos Guararapes/PE

86.690,24

Eusébio/CE, Salvador/BA, Cabedelo/PB e Natal/RN

322.344,17

Maracanaú/CE

33.710,78

Total

457.251,45

• Foram utilizadas 87 toneladas de
filmes 100% reciclados para os
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Insumos Commodities
e Suprimentos
Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)
O aumento da importância dada pelo consumidor às questões socioambientais, a
possibilidade de corresponsabilidade legal e os impactos na reputação, por conta
de práticas de fornecedores, podem representar riscos para as empresas. Ao
mesmo tempo, gera oportunidades para
o desenvolvimento de iniciativas benéficas ao negócio.
A mudança climática ou política pode provocar alterações na agricultura de regiões tradicionais, mudanças na produção
de commodities essenciais para a indústria de alimentos e consequente volatilidade dos preços das commodities. Adicionalmente, a competição com outras
culturas pode promover a instabilidade
do abastecimento dos produtos agrícolas
que estão na base do fornecimento da indústria de alimentos.

Linhas de Ação
• Avaliação socioambiental
de fornecedores.
• Aspectos socioambientais
em commodities agrícolas.
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Os materiais comprados de
nossos fornecedores compõem a lista
de ingredientes dos nossos produtos
acabados, o que faz com que conhecer as características dos insumos
adquiridos e sua origem seja importante, influenciando diretamente
na percepção do cliente final. Nesse
contexto, o processo de qualificação
e as exigências para a homologação
de um fornecedor demonstram nossa
seriedade no envolvimento com nossa
cadeia de suprimentos.

(103-2, 103-3)

A área de Gestão de Terceiros foi criada em 2015 com o objetivo de monitorar o cumprimento dos direitos trabalhistas, previdenciários, de saúde e de
segurança ocupacional por parte das
empresas prestadoras de serviços em
relação aos seus funcionários, contribuindo com o cumprimento da legislação vigente e a preservação dos direitos dos trabalhadores terceirizados.
O Manual do Prestador de Serviço,
com todas as orientações necessárias, está disponível para visualização
e download no nosso site. 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 na M.
Dias Branco, sendo parte integrante
do contrato de prestação de serviços
e/ou da ordem de compra de serviços.
Há um procedimento de qualificação
corporativo que gerencia as exigências, o fluxo de atividades e as responsabilidades de cada área na captação
e homologação de um fornecedor de
insumos. Esse procedimento implica
práticas implementadas de gestão,
permitindo uma análise preliminar
sobre o tratamento que os fornecedores dedicam aos aspectos socioambientais. Exigir dos fornecedores
parâmetros mínimos relacionados a

aspectos socioambientais para manter a segurança no abastecimento de
insumos é uma prioridade.
Iniciamos em 2017 a implementação do procedimento sobre Gestão
de Qualificação de Fornecedores, extensível a todas unidades industriais,
com exceção dos moinhos. A documentação dos fornecedores recebida
está em processo de avaliação técnica
pela área de Controle de Qualidade.
Realizamos no ano anterior o mapeamento dos fornecedores de matéria-prima, de embalagens e de commodities por meio do retorno de um
questionário que avalia aspectos socioambientais. Do total de fornecedores de matéria-prima, 55% apresentaram nota acima de 80%, enquanto
para os fornecedores de embalagens
50% atingiram essa nota. Já para a
área de “Commodity”, 70% dos fornecedores apresentaram o índice de
avaliação maior que 80%. (102-43)

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 1.826.862 milhão
de toneladas em 2017 (mais 1,3% em
relação aos 1.803.732 milhão no ano
anterior), incluindo gorduras e farinhas
compradas de terceiros. (301-1)
Compramos esses insumos de grandes traders multinacionais cujo modelo de negócios incorpora a gestão
socioambiental. Assim, impactos
ambientais no campo e questões de
direitos humanos, por exemplo, são
endereçados indiretamente pela cadeia de fornecedores.
Variáveis meteorológicas em áreas
agrícolas relevantes para nosso negócio são constantemente monitoradas
por meio de serviços de meteorologia e
informações de agentes de negociação
de commodity, que acompanham as
questões relacionadas à precipitação e
secas, bem como tendências de volatilidade em regiões produtoras de trigo.

Silos armazenam trigo
na unidade Eusébio/CE

Gestão de
Terceiros

favorece o cumprimento da legislação e a preservação dos direitos
dos colaboradores terceirizados
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Ecoeficiência

Nutrição e Saudabilidade
Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e
para os stakeholders? (103-1)
Além da padronização da qualidade dos
alimentos apropriados ao consumo, a
segurança alimentar e nutricional tem
sido compreendida como o acesso físico, social e econômico de uma família à
alimentação adequada, suficiente e nutritiva para todos os seus integrantes. O
aumento recente de doenças ligadas à
obesidade e o custo do seu tratamento
transformaram-se em uma questão de
saúde pública nacional. As decorrentes
mudanças de valores dos consumidores e o reconhecimento da correlação
da obesidade com uma dieta inadequada levam a uma crescente preocupação
sobre a saudabilidade e a funcionalidade dos alimentos.

Linhas de Ação
• Linha de produtos com perfil mais nutritivo.
• Redução dos níveis de açúcar, sódio e
gordura trans.
Os problemas de saúde relacionados a dieta inadequadas são uma questão de saúde pública em todas as regi-

(103-2)
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Na tabela ao lado, o cálculo é realizado
com base no faturamento líquido de
descontos e devoluções (receitas).
Em 2014, as torradas ainda não estavam
disponíveis no mercado.

ões do país. Participamos ativamente
da agenda regulatória da ANVISA e das
Associações de Classe (ABIA e ABIMAPI), buscando alinhar nossas iniciativas
e lançamentos de produtos a essa realidade. (102-43)
Os aspectos de nutrição e saudabilidade
estão explícitos em nossa missão: oferecer alimentos inovadores e saudáveis
para o bem-estar das pessoas. A gestão
do tema está sob responsabilidade da
Diretoria de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento e conta com um time multidisciplinar com colaboradores das áreas
de Inovação, Marketing, Regulatórios e
Qualidade.
Os principais nutrientes adicionados em
diversos produtos do portfólio atual são
fibras, cálcio e vitaminas A, B, D e E e minerais como ferro (Fe) e Zinco (Zn).
Inovamos em 2017 com o lançamento da
linha de alimentos integrais Adria Plus
Life, que engloba biscoitos doces e salgados, cookies e bits de cereais. A nova linha
utiliza cereais integrais como primeiro

ingrediente, atendendo à principal demanda dos consumidores para este tipo
de produto, de acordo com pesquisa realizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor. A linha foi desenvolvida em parceria com uma assessoria
nutricional, que também ajudou a traduzir os benefícios funcionais dos produtos
em argumentos de vendas para a equipe
comercial.
Em 2017, houve pequena redução nas
formulações que continham adições de
micronutrientes em função de revisão no
portifólio de algumas marcas, entre outros
fatores. O valor ficou em 31,8%, redução
de 0,6% em relação a 2016 e crescimento de 5,3% em relação ao ano base (2014).

Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)
A ecoeficiência se torna cada dia mais
estratégica para as organizações. Os
impactos relevantes ao meio ambiente
se relacionam à geração de resíduos
sólidos, em sua grande parte aos recicláveis, e ao consumo de recursos
naturais como água e energia para movimentação de máquinas e fabricação
de produtos. Nosso foco principal é a
minimização dos impactos ambientais
provenientes de nossas atividades.

(FPSD-FP7)

Além disso, foram relevantes os projetos
de redução de açúcar, ações de conscientização sobre o tema saudabilidade nas
escolas do entorno das unidades fabris e
mapeamentos de tendências sobre o tema
realizado por equipes internas de trabalho,
direcionando inclusive o desenvolvimento
da linha Adria Plus Life.

Investimentos em gestão

INVESTIMENTO EM GESTÃO
ambiental(R$
(R$
milhões)
AMBIENTAL
MILHÕES)

9,3
10,4

PERCENTUAL DO TOTAL DO VOLUME DE VENDAS E DA CATEGORIA DE
PRODUTO QUE CONTÉM ADIÇÃO DE NUTRIENTES COMO FIBRAS, VITAMINAS,
MINERAIS E DEMAIS ADITIVOS
% do valor realizado com adição de
nutrientes em relação a receita total

% do valor realizado com adição de
nutrientes em relação a receita da
categoria de produto

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

BISCOITOS

10,7%

11,2%

12,1%

9,6%

19,5%

20,8%

22,4%

17,4%

MASSAS

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

MARGARINAS E CREME VEGETAL

4,1%

4,3%

4,6%

5,6%

99,8%

100,0%

100,0%

100,0%

GORDURAS

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%

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%

BOLOS

0,3%

0,3%

0,4%

0,0%

39,2%

42,8%

58,1%

0,0%

SNACKS

0,0%

0,3%

0,2%

0,0%

10,1%

60,3%

61,7%

4,8%

MISTURAS PARA BOLO

0,0%

0,1%

0,2%

0,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TORRADAS

-

0,2%

0,5%

0,4%

-

27,3%

44,4%

28,6%

TOTAL

30,6%

31,5%

32,4%

29,4%

-

-

-

-

CATEGORIA

FPSD-FP7

9,7
8,1
2017
2016

Somos pautados no conceito de
desenvolvimento sustentável, atendendo aos dispositivos legais aplicáveis. Atuamos como uma empresa
responsável, investindo em capital
humano e disponibilizando os recursos financeiros necessários para o
gerenciamento ambiental.

e o público externo, sistematizando
métodos para receber, documentar e
responder às indagações e pedidos
de informações referentes aos temas
relativos ao sistema de gestão industrial.

A política do SGI, abrange a área de
Meio Ambiente e também as áreas de
Qualidade, Segurança de Alimentos e
Segurança do Trabalho. Para a temática ambiental o nosso compromisso
é “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.”

• Reduzir o consumo de água em m³/
por tonelada de produto produzido.

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, norma reconhecida
internacionalmente. Realizamos os
ajustes de gestão por meio do rating
ambiental, mapeando e acompanhando os principais processos ambientais. Em 2017, investimos R$ 9,32
milhões em gestão ambiental.

(103-3)

(103-2)

A sistemática utilizada para realizar
a comunicação referente ao Sistema
de Gestão Ambiental está descrita no
procedimento específico.

Nossos objetivos na Gestão Ambiental são:

• Aumentar o índice de reciclagem e
reutilização de resíduos.
• Reduzir a relação de resíduos gerados/
tonelada de produtos produzidos.
• Melhorar o rating ambiental.
Realizamos auditorias internas e
externas, aplicação do rating ambiental
e avaliação do atendimento de requisitos
legais, todos com foco em avaliar a efetividade da gestão ambiental. Na reunião
anual de planejamento, os gestores realizam análise crítica do processo para avaliar o desempenho durante o ano, subsidiando o planejamento para o próximo
período, incluindo o repensar dos processos, buscando a melhoria contínua. Anualmente revemos a principal ferramenta
de gestão, o rating ambiental, para cada
vez mais agregarmos valor aos negócios.

As comunicações abrangem o público
interno, em todos os níveis e funções,

2015
2014
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DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - TONELADAS (306-2)

Resíduos
Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)
A ecoeficiência visa implantar iniciativas
nos sistemas de produção, de forma a reduzir seu impacto ambiental ao mesmo
tempo em que gera retorno econômico.
A adoção dessas iniciativas tem como
objetivo a redução da geração de resíduos dentro da organização. Com o advento
da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), a logística reversa de embalagens pós-consumo passa a ser mandatória, envolvendo também agentes do
ambiente externo à Companhia.

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 - público interno, empresas de reciclagem e governo - 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.
(103-2)

71,1%
dos resíduos gerados foram

reciclados

O gráfico abaixo mostra a evolução de
alguns indicadores na M. Dias Branco
ao longo do tempo:

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE RESÍDUOS

Linhas de Ação

45.000

90,0%

40.000

80,0%

• Redução na geração de resíduos de processo.
• Destinação adequada de resíduos de
processo.

35.000

65,2%

59,9%

61,9%

71,1%

70,0%

30.000

60,0%

25.000

50,0%

20.000
15.000
10.000
5.000

33.184
14,6%

39.976

34.193

35.578

7,5%

10,0%

11,0%

40,0%
30,0%
20,0%

0

10,0%
0,0%

2014

2015

Total de resíduos gerados - toneladas

2016
Índice de reciclagem - %

2017
Destinação para aterros sanitários - %

Destinação

Perigosos
ANO 2016

96

ANO 2017

VARIAÇÃO
16/17

ANO 2016

ANO 2017

VARIAÇÃO
16/17

ANO 2016

ANO 2017

VARIAÇÃO
16/17

Reciclagem

401

27

93,3%

20.772

25.263

22%

21.173

25.289

19,4%

Reutilização

0

0

0%

3.812

793

-79%

3.812

793

-79%

Compostagem

0

0

0%

2.028

1.795

-12%

2.028

1.795

-12%

Aterro

15

0

-98%

3.409

3.928

15%

3.424

3.928

15%

Coprocessamento

42

59

38%

251

205

-18%

293

263

-10%

Incineração

32

24

-26%

0

0

0%

32

24

-26%

Tratamento Biológico
(lagoas de estabilização)

0

0

0%

0

3.247

0%

0

3.247

0%

Descontaminação
de Lâmpadas

3

5

59%

0

0

0%

3

5

59%

Rerrefino

7

13

85,7%

0

0

0%

7

13

85,7%

Outros*

4

0

-100%

3.416

222

-94%

3.420

222

-94%

Total

504

128

-75%

33.689

35.451

34.193

35.578

4%

A geração total de resíduo foi 4,1% maior
em relação ao ano anterior, a destinação
para aterros cresceu 14,7%, embora
seja 19,1% menor em relação ao ano
base de 2014. Por outro lado, o índice de
reciclagem teve forte avanço na relação
2017/2016: passou de 61,9% para 71,1%.
Os principais resíduos gerados e a forma de destinação são: (306-2)

Cartazes da campanha PAPATUDO
que conscientizou colaboradores
sobre coleta seletiva

Total

Não perigosos

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, sucatas
e tábuas, produtos fora da especificação, embalagens metálicas, bombona
de plástico não contaminado, sacos
plásticos com resíduos de gordura vegetal, sacos big bag, contentor, filmes e
pequenas embalagens de plástico, resíduos orgânicos de processo, sucata de
bateria, resíduos eletrônicos e entulho.

Reutilização: Resíduos de poda e
lodo biológico.

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

Compostagem: Borra da refinaria e
resíduos orgânicos do restaurante, resíduo de caixa de gordura e capinação.

Outros: Bateria de paleteira (devolvida
ao fornecedor – Logística Reversa).

Coprocessamento: Sucata de pneu,
resíduos da ETE contendo substâncias
não tóxicas, panos e estopas contaminadas, resíduos perigosos, tintas e
solventes, produtos químicos vencidos,
filtro de carvão ativado, componentes
elétricos, resina, fluído de usinagem,
lixo comum e lixo sanitário.
Incineração: Resíduos de serviço de saúde.
Tratamento Biológico: Resíduos da
ETE contendo substâncias não tóxicas,
resíduos da ETA contendo substâncias
não tóxicas e resíduos das caixas de esgoto contendo substâncias não tóxicas.

A venda dos resíduos sólidos gerados no
processo e de produtos impróprios rendeu uma receita não operacional de R$
2,17 milhões em 2017 (R$ 2 milhões em
2016 e R$ 2,2 milhões em 2015).
A área de Logística realiza o descarte
de pneus utilizados na frota própria
de acordo com a legislação vigente
CONAMA 416/2009. Os pneus inservíveis são enviados aos postos de coleta
autorizados pelo órgão RECICLANIP
(entidade ligada à ANIP – Associação
Nacional da Indústria de Pneumáticos), onde são enviados para o descarte correto. Em 2017, foram 377 pneus
descartados da forma correta, evitando a degradação do meio ambiente.
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Água e Efluentes

Grande Moinho Aratu,
em Salvador/BA

Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)

índice de consumo
ÍNDICE
DE CONSUMO DE ÁGUA
de agua

Realizamos o gerenciamento da
água por meio do acompanhamento
do consumo e da disponibilidade hídrica, da retirada de água e também
por meio das demandas legais de
outorga de direito pelo uso. Nosso
consumo relativo foi 5,6% menor
em relação a 2015, com redução de
3,1% na comparação com 2016.

A ecoeficiência visa implantar iniciativas
nos sistemas de produção, de forma a reduzir seu impacto ambiental ao mesmo
tempo em que gera retorno econômico.
A adoção dessas iniciativas tem como objetivo a redução do consumo de recursos
naturais, como água e energia elétrica,
assim como melhorias nos processos de
tratamento de efluentes e, implantação
de sistemas de reuso/ reaproveitamento de água, que podem oferecer retorno
financeiro por meio de medidas de economia/eficiência e prevenção de possíveis riscos relacionados à conformidade
ambiental.

(103-2)

(M³/TONELADA PRODUZIDA)

0,45

Linhas de Ação
• Redução relativa no consumo de água.
• Reuso da água.
• Tratamento de efluentes.

2014
(linha de base)
m³

2015

%

2016

m³

%

6,6%

0,47

2014
0,0%

1,18

10,0%

29,4%

1,4%

13,6%

56,9%

11,1%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Águas pluviais diretamente coletadas e armazenadas pela organização.

2016

Abastecimento com caminhão-pipa.

60,0%

30,8%

m³

%

VAR%
2017/2014

70,0%

80,0%

1,4%

76.819

6,6%

348,9%

-

600,000

Águas subterrâneas

675.524

56,9%

680.566

55,3%

631.645

52,7%

594.792

51,3%

-5,8%

-12,0%

400,000

Águas pluviais
diretamente coletadas
e armazenadas pela
organização

131.912

11,1%

-13,0%

200,000
0

Abastecimento
municipal/outras empresas
de abastecimento de água

373.533

31,4%

378.254

30,8%

351.788

29,4%

346.966

29,9%

-1,4%

-7,1%

Abastecimento
com caminhão-pipa

7.138

0,6%

3.397

0,3%

17.134

1,4%

27.241

2,3%

59,0%

281,6%

Total

1.188.107

-3,1%

-2,3%

1.160.559

1,188,107

1,229,866

1,198,136

19,9%

19,1%
1,160,559

16,4%

800,000

17.114

-36,4%

90,0%

100,0%

25,0%

1000,000

-

9,9%

0,6%

31,4%

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

-

114.741

0,3%

Nossa principal expectativa é a ampliação do reuso de água, com a finalidade de redução da retirada de fonte.
O reuso de águas nas unidades está
baseado nos requisitos legais quando existentes, e da qualidade exigida
por equipamentos e locais onde serão
aplicados. Nesse sentido, mantivemos o índice de 19% de reuso, com
uma pequena redução em relação a
2016, sendo mantidas todas as iniciativas neste quesito.

Abastecimento municipal / outras empresas de abastecimento de água.

1,200,000
VAR%
2017/2016

%

1.198.136

15,1%

Águas subterrâneas.

-

1.229.866

2,3%

1,400,000

2017

15,1%

29,9%

55,3%

2017
2015
2014

m³

180.455

9,9%

Águas superficiais.

-

13,6%

52,7%

1,4%

Águas superficiais

167.649

51,3%

2015

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

2017
2016

0,51

Monitoramos o total de água retirada por fonte de abastecimento em
todas as nossas unidades industriais. Em 2017, o consumo total de
água foi de 1,16 milhão de m³, menor
3,1% em relação a 2016 e -2,3% na
comparação com o ano base (2014).
O volume captado de águas superficiais no Ceará aumentou significativamente em função da redução na
disponibilidade de água pluvial.

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

20,0%
15,0%
10,0%

8,8%

202,050

238,816

222,191

5,0%

104,404

0,0%
2014

2015

2016

2017

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

* 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.
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DISPONIBILIDADE HÍDRICA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS ONDE
A COMPANHIA POSSUI UNIDADES E TOTAL DE ÁGUA UTILIZADA
E REUTILIZADA NAS REGIÕES HÍDRICAS
Unidade

Bacia
Hidrográfica

Jaboatão dos Guararapes/PE

Capibaribe

422

Natal/RN

Trairi/Piranji

470

Cabedelo/PB

Baixo Paraíba

470

São Caetano de Sul/SP

Alto Tiête

136

Disponibilidade
(m3 / hab / ano)

Volume total
de água utilizada
m3 e %

359.100
31%

Volume de água
reciclada ou
reutilizada m3 e %

105.048
46%

Eusébio/CE
Maracanaú/CE
Gorduras e Margarinas,
em Fortaleza/CE

Metropolitana/CE

1.467

Paraguaçu

3.266

609.409
53%

130.206
49%

Moinho Dias Branco
em Fortaleza/CE

Salvador/BA
Lençóis Paulista/SP

Tietê Jacará

2.050

Bento Gonçalves/RS

Taquari/Antas

17.939

192.050
17%

3.562
4%

Em 2017, o volume de efluentes tratados e descartados foi 43%
maior em relação a 2016, totalizando
359.699 m³. O aumento de efluente
gerado é justificado pela implantação de monitoramento em unidades
anteriormente não monitoradas:
Maracanaú/CE, Moinho Dias Branco/CE e Moinho Rolândia/PR.
(103-2)

Citamos a realização de uma obra,
conduzida pelo Núcleo de engenharia Corporativa, no valor de R$
540.049,50 que permitiu uma melhor reutilização dos efluentes na
unidade Eusébio/Ce, otimizando a
irrigação dos jardins e economizando água.
Conforme a tabela ao lado, 95% do
volume de água reutilizada ocorre
nas unidades localizadas em áreas
em situação de escassez e de estresse hídrico.

Índice de Falkenmark usado pela ONU para determinar a situação quantitativa da água
por habitantes (relação entre a vazão média e a população (m3/hab/ano):
• < 500 m3/hab./ano – situação de escassez.
• de 500 a 1.700 m3/hab./ano – situação de estresse.
• > 1.700 m3/hab./ano – situação confortável.

DESCARTE TOTAL
Descarte
total de efluentes (m3)
DE EFLUENTES (M³)

359,699
250,842
338,048
698,467
2017
2016
Lagoa para captação
da água da chuva na
unidade Eusébio/CE

100

2015
2014

Lançamento de efluentes e métodos
de tratamento por unidade - m³ (306-1)
Eusébio/CE | Volume 66.134m³

Natal/RN | Volume não monitorado

Salvador/BA | Volume 31.236m³

Os efluentes são direcionados para
Estação de Tratamento de Efluentes
ETE própria, a qual dispõe de sistema
físico-químico, seguido pelo sistema
biológico, lodos ativados, com aeração
contínua. O efluente tratado é descarregado no Rio Carro Quebrado/Riacho
Tapeba, manancial que atravessa a
região, conforme os padrões admitidos pelo saneamento ambiental do
Estado, sendo uma parcela reaproveitada para irrigação de jardins. As normas seguidas são: Portaria SEMACE
151/2002, Resolução COEMA 02/2017,
Portaria SEMACE 111/2011, Resolução CONAMA 357/2005 e Resolução
CONAMA 430/2011.

Os efluentes são encaminhados diretamente para concessionária local –
CAERN.

Os efluentes são encaminhados diretamente para a concessionária local –
EMBASA.

Cabedelo/PB | Volume não
monitorado

São Caetano de Sul/SP |
Volume não monitorado

Os efluentes são direcionados para
Estação de Tratamento de Efluentes
ETE própria, a qual dispõe de tratamento físico e biológico composto
por Tanque Decanto Digestor, Reator
UASB, Filtros de Areia, Tanque de
Reuso e Caixas de Infiltração no Solo.
Corpor receptor: Solo (por infiltração).
As normas seguidas são: Resolução
CONAMA 357/2005 e Resolução CONAMA 430/2011.

Os efluentes são encaminhados diretamente para a concessionária local DAE.

Gorduras e Margarinas, em Fortaleza/
CE | Volume 155.065m³
Para tratamento do efluente industrial é utilizado tratamento fisico-quimico seguido por biológico (lodos
ativados), sendo descartado após tratamento em rede pública. O esgoto
doméstico é encaminhado para a rede
pública coletora de esgoto (CAGECE).
Ambos são destinados ao corpo receptor após tratamento realizado pela
concessionária de água e esgotos. As
normas seguidas são: Portaria SEMACE 151/2002, Resolução COEMA
02/2017, Portaria SEMACE 111/2011,
Resolução CONAMA 357/2005 e Resolução CONAMA 430/2011.
Maracanaú/CE | Volume 80.256m³
Os efluentes são encaminhados diretamente para concessionária local –
CAGECE.

Bento Gonçalves/RS |
Volume 7.298m³
Os efluentes são direcionados para
estação de tratamento de efluentes
ETE própria, a qual dispõe de Tratamento Biológico, após o tratamento
do efluente é descartado para rede
pluvial. O monitoramento da qualidade do efluente ocorre por meio de
diretrizes da licença de operação e
das normas ambientais vigentes em
âmbito estadual e federal.

Lençóis Paulista/SP |
Volume 13.996m³
Os efluentes são encaminhados diretamente para a concessionária local
– SAAE.
Moinho Dias Branco
em Fortaleza/CE | Volume 95m³
Os efluentes são encaminhados diretamente para a concessionária local
– CAGECE.
Moinho Rolândia | Volume 12m³
Os efluentes são encaminhados diretamente para a concessionária local –
SANEPAR.

Jaboatão dos Guararapes/PE |
Volume 5.605m³
Tratamento: físico químico e biológico de lodo ativado. Destinação: 94%
- Para reuso interno (banheiros, irrigação, lavagem de fachadas, pisos
externos e processo ETE). As normas seguidas são: CONAMA 357/05,
430/11 e Norma Técnica CPRH 2001.
A conformidade do efluente tratado é
monitorada por meio de análises internas e externas e garantida através
dos controles de processo.
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Energia
e Emissões

Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)
A ecoeficiência visa implantar iniciativas
nos sistemas de produção, de forma a reduzir seu impacto ambiental ao mesmo
tempo em que gera retorno econômico.
A adoção dessas iniciativas tem como objetivo a redução do consumo de matérias-primas e insumos como água e energia
elétrica, assim como da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE). Iniciativas de
ecoeficiência podem oferecer retorno financeiro por meio de medidas de economia/eficiência da utilização de recursos
naturais e prevenção de possíveis riscos
relacionados à conformidade ambiental.

Linhas de Ação
• Preço competitivo da energia elétrica.
• Eficiência energética.
• Menor intensidade em combustíveis fósseis.

A inovação e o aprimoramento
da ciência e da tecnologia têm ocupado
posição de destaque na indústria. A gestão da energia 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 tem
como objetivo a redução do consumo de
energia elétrica e gás natural, que representam uma parcela significativa de nossas despesas mensais.
(103-2, 103-3)

O GT “Energia” é formado por colaboradores das áreas de Engenharia Corporativa, Manutenção, Gestão Operacional da
Performance, Suprimentos, Sustentabilidade e Comunicação, que se reúnem
mensalmente para acompanhar e discutir ações de melhoria.
Realizamos em 2017 um Encontro Técnico
do GT Energia na unidade Eusébio/CE para
discutir ações, trazer novas ideias e avaliar
as tendências e o cenário do mercado livre de energia. Participaram do encontro
25 profissionais de diversas unidades da
Companhia.

ações realizadas ao longo deste ano e discutir
as ações para 2018. Contamos com o apoio
de empresas convidadas com expertise no
assunto para fomentar nossa discussão
em eficiência energética, de forma sustentável.
Continuar buscando o preço competitivo
da energia elétrica é uma diretriz estratégica do negócio. Em 2017, realizamos a
migração para o mercado livre de energia
em duas unidades: Salvador/BA e Moinho
Rolândia/PR. Estas ações representaram
uma economia de R$ 5,9 milhões em
2017. Além dessas, as unidades Eusébio/
CE, Gorduras e Margarinas Especiais/CE,
Moinho Dias Branco/CE, Bento Gonçalves/
RS e Jaboatão dos Guararapes/PE haviam
migrado nos anos anteriores.
Houve também a instalação telhas
translúcidas no novo galpão de farelo da
unidade Eusébio/CE, aproveitando a iluminação natural durante o dia.
As demais iniciativas de eficiência energética geraram uma economia de R$ 1,6
milhão em 2017.

Na programação, os colaboradores puderam compartilhar cases, apresentar as

INICIATIVAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Unidade

Economia de
R$

1,6

Salvador/BA

milhões

por meio de ações de eficiência

energética

Bento
Gonçalves/RS

Jaboatão dos
Guararapes/PE

Total

102

Iniciativas de eficiência energética

Economia (R$)

Gerenciador dos compressores de ar comprimido

223.706

Modernização dos bancos de capacitores

101.213

Substituição da iluminação convencional por LED

75.500

Substituição de motores antigos por motores de alto rendimento

192.811

Substituição dos queimadores de gás natural

566.092

Substituição das lâmpadas tubulares HO por LED

135.644

Substituição dos refletores das linhas de massa e da Logística

53.903

Gerenciador dos compressores de ar comprimido

24.006

Automação dos equipamentos Insufladores/Exaustores de Massas 02

28.250

Substituição da iluminação convencional por LED

172.353

Sistema de renovação do ar da sala dos sopradores

10.837

Substituição de motores antigos por motores de alto rendimento

36.098
1.620.413

Investimos mais de

CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO
EM MILHARES DE GIGAJOULE (GJ) (302-1)
Tipo de energia

2015

2016

2017

VAR%
2017/2016

VAR%
2017/2015

Consumo combustível não renovável

1.934.046

2.157.444

2.204.280

2,17%

13,97%

- Gás Natural (milhares de GJ)

1.894.561

2.115.692

2.172.328

2,68%

14,66%

- GLP (milhares de GJ)

36.106

40.632

31.394

-22,74%

-13,05%

- Diesel (milhares de GJ)

3.379

1.120

558

-50,16%

-83,48%

Consumo combustível renovável

-

-

-

-

-

Eletricidade, aquecimento,
resfriamento e vapor comprado
Consumo total de energia
dentro da organização

1.006

1.001

1.050

4,86%

4,38%

1.935.052

2.158.445

2.205.330

2,17%

13,97%

R$

1

milhão

na instalação de
luminárias solares

Houve elevação do consumo de
combustível não renovável de 2,17%
(2017/2016), em função de alguns
fatores, a saber:

• A produção em toneladas da Companhia foi 2,47% maior, portanto,
superior à variação do consumo de
combustível não renovável. Além
disso, algumas ações de eficiência
energética propiciaram melhores
resultados.
• Em Bento Gonçalves/RS tivemos
um consumo mais alto de gás
natural, devido à maior produção
de wafer, que demanda um maior
consumo deste combustível.
• A unidade Lençóis Paulista/SP
migrou para o gás natural, pois
operava com GLP. Além disso, utilizamos a queima de pallets descartáveis para a redução do consumo de óleo diesel.
• Na unidade Cabedelo/PB, estamos com os geradores inoperantes, em função da melhor tarifa no
horário de ponta com a concessionária. Portanto, tivemos uma redução no consumo de óleo diesel.
• Na unidade Gorduras e Margarinas Especiais/CE, houve uma redução no consumo de gás natural
em função da queima do ácido
graxo (sub-produto do óleo de palma bruto) nas caldeiras.
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INTENSIDADE ENERGÉTICA (302-3)

Intensidade energética
(kWh/t produto)

2014

2015

2016

102,63

138,95

133,04

Em relação à intensidade energética, a
variação de 1,99% (2017/2016) ocorreu
em função de novos investimentos realizados para aumento da capacidade de
produção, com destaque para:

• Na unidade Gorduras e Margarinas Especiais/CE tivemos o início
da operação do novo desodorizador
semi-contínuo para ampliar a oferta
de gordura vegetal.
• Na unidade São Caetano do Sul/SP
instalamos uma nova linha de massa
cortada.
• Em Bento Gonçalves/RS tivemos o
início de produção de duas novas linhas de biscoito.
Gerenciamos as emissões
de fontes fixas por meio do monitoramento dos equipamentos que
consomem combustíveis fósseis. Os
padrões de qualidade das emissões
estão previstos nas normas legais específicas . A principal expectativa relacionada ao tema é a busca de fontes
mais sustentáveis de abastecimento
para os equipamentos.

(103-2, 103-3)

O maior impacto nas emissões de CO²
na logística está ligado ao transporte
de cargas. A distribuição dos produtos
é feita em sua maioria com veículos
de motores a diesel, cujo combustível
emite muito CO2. Atualmente existem duas políticas sobre o assunto:
Monitoramento das emissões atmosféricas de fontes móveis e gestão de
emissões atmosféricas.

2017
135,70

VAR%
2017/2016

1,99%

VAR%
2017/2014

32,22%

No intuito de reduzirmos cada vez
mais as emissões, investimos em
veículos que já atendem à legislação
Proconve P7, além de programas permanentes de gerenciamento de manutenções, para que tenhamos uma
frota menos poluente e adequada
para realizar nossas entregas.
Além de um programa permanente de
manutenções preventivas, a empresa
dispõe de opacímetro para avaliar o
desempenho da frota e realizar o controle da emissão de gases poluentes.

Ademais, criamos um programa de
incentivo para o time de condutores,
com uma premiação semestral, onde
um dos indicadores de avaliação é o
consumo racional de combustível.
Dispomos de tecnologia de rastreamento e acompanhamos, por meio
de uma área de monitoramento, cada
rota de veículo da frota própria. Realizamos estudos rotineiros para otimização de rotas de entregas, visando
garantir o uso do veículo de forma
mais eficiente em cada operação,
além de avaliarmos toda a malha de
distribuição.

DADOS CONSOLIDADOS ANUAIS DA OPERAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA E EMISSÕES
DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) EM TONELADAS (305-1)

Ano

Qtde de
veículos

Combustível
(litros)

CO2
(tonCO2)

CH4
(tCO2e)

N 2O
(tCO2e)

Emissão de GEE
de Impacto
Climático (tCO2e)

Emissão mensal
de Biomassa
(tCO2e)

GEE total
(tCO2e)

2014

597

2.832.588

6.971

12

30

7.014

402

7.416

2015

627

3.545.298

8.305

18

144

8.467

685

9.152

2016

623

3.563.218

8.346

9

67

8.509

690

9.199

2017

680

3.053.715

7.144

1

0,4

7.283

596

7.879

Nossos principais objetivos são:

• Melhorar a segurança no trânsito por
meio de campanhas de conscientização de uma condução segura.
• Reduzir as emissões de CO², mediante acompanhamento dos tempos de viagens, otimizando recursos
e diminuindo desvios e ociosidade.
As avaliações relacionadas à gestão
das emissões de fontes móveis são
os laudos emitidos pelo sistema NA9000 (NAPRO) - analisador de opacidade dos veículos - certificado pelo
INMETRO, que atestam anualmente
se o equipamento está bem calibrado e em conformidade com o exigido
pela legislação.

EMISSÃO ANUAL DE GEE FÓSSIL E INTENSIDADE
DAS EMISSÕES DA FROTA PRÓPRIA (305-4)
10.000
8.000

0,0030
0,0025

0,0024

0,0024

0,0024

0,0020

6.000
4.000

7.014

8.467

8.509

7.283
0,0010

2.000

0,0000

0

2014
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As emissões de GEE fóssil reduziram
14,4% em relação a 2016. Da mesma
forma o consumo de combustível reduziu 14,3% (menos 509 mil litros).
Isso foi possível com a revisão de
operações, acompanhamento diário
da eficiência dos veículos e monitoramento de veículos e condutores. A
intensidade das emissões se manteve
estável em 0,0024 CO² fóssil/litros. As
iniciativas de gestão da frota mostram
resultados consistentes.

2015

2016

2017

Emissão mensal de GEE de Impacto Climático (tCO2e)
Intensidade das emissões (tCO2e/litros)
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Comunidades e
Investimento Social
Porque o tema é material
para a M. Dias Branco e para
os stakeholders? (103-1)
O relacionamento da Companhia com a
sociedade manifesta-se, de forma mais
restrita, nas comunidades do entorno de
suas operações, impactando a sociedade
como um todo. O desenvolvimento de um
melhor relacionamento com o entorno
das operações pode minimizar os possíveis impactos negativos potenciais gerados para comunidades mais próximas
e mais sensíveis. De forma mais ampla,
as Companhias têm sido chamadas, pela
sociedade, a contribuir de forma mais
efetiva com temas relacionados às suas
atividades, o que pode ser endereçado por meio do investimento social e do
apoio a causas socialmente relevantes.

Linhas de Ação
• Leis de incentivo federal (Idoso, esporte,
criança e adolescente, PRONON, PRONAS
e Rouanet) , estadual (cultura) e apoio direto.
• Interação com as comunidades.
• Doações.
• Voluntariado.
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Crianças recebem aula
musical em instituição
apoiada em Salvador/BA

O GT “Comunidade e Investimento Social”, que conta com a participação das áreas Jurídica, Recursos
Humanos, Sustentabilidade, Administrativo, Tributos, Comunicação e Meio
Ambiente, discute, avalia e monitora os
aspectos sociais e ambientais resultando
em engajamento com as comunidades.
(103-2, 103-3)

Nossas ações sociais são gerenciadas
pela área de Sustentabilidade com suporte dos Embaixadores da Sustentabilidade nas unidades industriais, concentrando-se no apoio de projetos sociais,
culturais e ambientais por meio:

• Da utilização de leis de incentivo e
apoio direto a projetos na comunidade do entorno.
• Da doação de alimentos, bens e
equipamentos.
• De ações de voluntariado nas comunidades do entorno.
• Do Encontro da Sustentabilidade.

balhos consolidados, que atuam no
entorno das unidades e cujo escopo de
atuação seja alinhado com nossa Política de Doação de Produtos Acabados e
Recursos Financeiros.
Como no ano anterior, em 2017 mantivemos as iniciativas de engajamento
com comunidades do entorno em 100%
das unidades industriais (em 2015, 46%
das unidades e 8% em 2014). Isso ocorre mediante doações de alimentos, ações
de voluntariado, apoio direto e via leis de
incentivo com projetos sustentáveis. (413-1)
Realizamos reuniões e visitas periódicas às entidades apoiadas, como parte
do modelo de governança do investimento social e relacionamento comunitário. Em 2017, realizamos 21 visitas
às organizações que recebem doações
mensais e 12 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.

Desde 2016, priorizamos sempre que
possível apoiar organizações com tra-

APAE assiste crianças com
apoio da M. Dias Branco
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Voluntariado
Nosso objetivo é incrementar a cultura de
voluntariado e solidariedade na Companhia, com o apoio dos gestores, embaixadores e parceiros, fortalecendo as
ações de sustentabilidade nas comunidades do entorno das nossas unidades.
Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para causas de interesse
social e comunitário e com isso melhorar a qualidade de vida da comunidade.
Em 2017, incentivamos nossos colaboradores para a prestação de serviços comunitários. Ao todo foram 237 voluntários
que dedicaram, cada um deles, de 04 à 08
horas do seu expediente para a ação, totalizando 1.116 horas.
Crianças do projeto Vida
Esporte, apoiado pela
M. Dias Branco

Realizamos a terceira edição da campanha “Presentes que causam sorrisos”:
todos os colaboradores puderam participar com doações de brinquedos e livros, além das aptidões naturais como:
música, recreação e aulas ministradas,
representaram a empresa, exercendo a
importante missão de apoiar e participar do sonho de diversas crianças nas
instituições do entorno das unidades
industriais.

tuições foram beneficiadas. Além disso,
foram arrecadados 2.221 brinquedos e
2.847 itens diversos.

O dia do voluntariado aconteceu em 06
de outubro de 2017, na maioria das unidades, para comemoração do Dia das
Crianças. Participaram 195 voluntários,
1.795 crianças de 01 a 12 anos e 18 insti-

Pelo segundo ano apoiamos a campanha de Natal dos Correios “Adote uma
Cartinha”, incentivando a adoção de
cartas. Em 2017, as unidades participantes “adotaram” 407 crianças.

Adicionalmente, expandimos o Programa Junior Achievement*, para realizar
ações de voluntariado nas escolas próximas das unidades. Em 2017, 42 colaboradores foram às salas de aula para
participar da formação de jovens do Ensino Fundamental e Médio.

*Trata-se de uma associação educativa sem fins
lucrativos, mantida pela iniciativa privada, cujo objetivo
é despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda
na escola, estimulando o seu desenvolvimento pessoal,
proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios
e facilitando o acesso ao mercado de trabalho.

(102-43, 413-1)

Doações

Nossa política de doação de alimentos teve sua implantação finalizada em
2016, com a definição de procedimentos internos padronizados para todas as
unidades e de critérios para a seleção
das organizações a serem beneficiadas.
São realizadas doações periódicas de
produtos dentro do prazo de validade,
cuja proximidade do vencimento inviabiliza sua comercialização além de doações fixas, mensalmente para todas as
comunidades do entorno das comunidades frabris.
Em 2017, foram doados R$ 4.786,821,00
em produtos (R$ 487 mil em 2016 e R$
696 mil em 2015) distribuídos no decorrer do ano em 164 organizações (120
em 2016 e 63 em 2015) localizadas no
entorno das unidades fabris e dos centros de distribuição.
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VALOR
E QUANTIDADE
DE ORGANIZAÇÕES
Valor e quantidade
de organizações
beneficiadas
por doações de alimento
BENEFICIADAS POR DOAÇÕES DE ALIMENTO

6.000

164

5.000

4.786
120

4.000
3.000

160
140
120
100
80

63

2.000
1.000

180

Projeto Pleno Viver, da Fundação Terra,
apoiado pela M. Dias Branco

60
696

40
20

487

0

0

2015
Valor (R$ mil)

2016

2017
Número de organizações
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Engajamento em projetos apoiados por
meio de Leis de Incentivo, Investimento
Social, Voluntariado e Doações em 2017

Unidade

Fábrica Fortaleza
Eusébio/CE

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

(413-1)

Detalhamos a seguir, por unidades, os projetos apoiados, as ações realizadas e os
benefícios nas principais iniciativas sociais em 2017:

Engajamento
em projetos
apoiados por meio
de Leis de Incentivo,
Voluntariado
e Doações em 2017

Leis de incentivo e apoio direto

INVESTIMENTO SOCIAL (R$)

Recursos

2014

2015

2016

2017

575.000

2.800.000

160.000

365.000

1.490.000

727.000

3.995.600

2.740.000

-

-

100.000

135.000

2.065.000

3.527.000

4.256.600

3.240.000

Próprios

Incentivados Federal

Incentivados Estadual
Total

INVESTIMENTO SOCIAL POR TIPO (R$)
M. DIASsocial
BRANCO
Investimento
por tipo (R$)

Incentivos

Recursos
M. Dias Branco

Escola Mário Sales: Doações de produtos e bens.
Escola Formiguinha em Ação: Doações de produtos, bens,
ação de voluntariado, com 230 crianças beneficiadas e 10 voluntários.
Associação de Moradores do Jabuti: Doações de produtos, bens,
e engajamento com a liderança da comunidade ao lado
da Fábrica Fortaleza.
15 instituições apoiadas com doações de produtos.
Realização do II Encontro da Sustentabilidade.
Campanha de Natal dos Correios com adoção de 53 crianças.

INVESTIMENTO SOCIAL POR TIPO (R$)
InvestimentoDIBRA
social- TPC
por tipo (R$)

Incentivos

Recursos Acionista
controlador Dibra - TPC

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Federal

Valor (R$)

Lei do Idoso

400.000

Lei do Idoso

100.000

Lei do Esporte

150.000

Lei do Esporte

100.000

IEP - Instituto de Educação Portal, Eusébio/CE. Fundo de Direitos da Criança
e do Adolescente.

Lei da Criança e
Adolecente

350.000

Lei da Criança e
Adolecente

100.000

Vida e Esporte IV, Eusébio/CE, Lei de Incentivo ao Esporte

100.000

Rouanet

1.310.000

Rouanet

30.000

Total

150.000

Estadual

Cultural

135.000

PRONAS

100.000

Recursos
próprios

M. Dias Branco

365.000

PRONON

100.000

Total

M. Dias Branco

2.710.000

Dibra - TPC

530.000

Federal

Federal

Total

http://rouanet.cultura.gov.br/incentivofiscal/
Total Geral
3.240.000
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Escola Manoel Ferreira Gomes: Doações de produtos, bens, ação
de voluntariado (Junior Achievement), com mais de 110 crianças
beneficiadas e 6 voluntários, ação de incentivo à prática de esportes.

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Estadual

50.000

Valor (R$)

Toque de Vida

60.000

Práticas de novos leitores

75.000

Total

135.000

TOTAL GERAL:

285.000
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Unidade

Unidade
Moinho Dias Branco e Gorduras e Margarinas Especiais, em Fortaleza/CE

Entidade apoiada, ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

Maracanaú/CE
Aula da Academia Enem com lanches doados
para 8 mil alunos em cada encontro

Associação de Jovens do Vicente Pinzon: Doações de produtos,
e engajamento com o líder da comunidade,160 crianças
beneficiadas com os presentes doados no dia da ação voluntária.
Escola Municipal Maria Felício Lopes: Doações de produtos,
2 ações de voluntariado: com 270 crianças beneficiadas
e 6 voluntários e Programa Júnior Achievement, com mais
de 60 alunos e 2 voluntários.
14 instituições apoiadas com doações de produtos.

Fundação Terra - Creche Pleno Viver: Doações de produtos,
ação de voluntariado (Dia D do Voluntariado),
com 146 crianças beneficiadas e 18 voluntários.

FOTO 49
Instituto Filippo Smaldone

Realização do II Encontro da Sustentabilidade
nas duas unidades.

Valor (R$)

IPOM - Instituto Povo do Mar, Fortaleza/CE, Lei de Incentivo ao Esporte.

50.000

Finna Experiência Sustentável: Fortaleza/CE, Lei Rouanet.

106.875

Edisca, Fortaleza/CE. Lei Rouanet.

200.000
150.000
250.000

Lar Torres de Melo. Fortaleza/CE, Lei do Idoso.
Irmandade Santa Casa de Misericórdia, Fortaleza/CE, Fundo do Idoso.
BCAD. Fortaleza/CE, Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente.

30.000

Ass. Peter Pan, Fortaleza/CE, Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente.

100.000
100.000

Pelo TPC*: Instituto do Câncer(ICC), Fortaleza/CE, PRONON.
Pelo TPC*: Vidança, Fortaleza/CE, Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente.

40.000

Pelo TPC*: Instituto Filippo Smaldone, Fortaleza/CE, Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente.

XI Bienal Internacional de Dança do Ceará - 20 anos, Fortaleza/CE, Lei Rouanet.
27º Cine Ceará, Fortaleza/CE, Lei Rouanet.
Mostra Retratos dos Grandes Patronos Cearenses, Fortaleza/CE, Lei Rouanet.
Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, Fortaleza/CE, Lei Rouanet.
TOTAL GERAL:

Projetos apoiados via Investimento Social
Natal Luz CDL
Debates grandes nomes
TOTAL GERAL:
TOTAL
GERALrealizado
PROJETOS
APOIADOS
FORTALEZA:
*Investimento
pelo TPC
(Terminal Portuário
Cotegipe), empresa controlada pela família Dias Branco.
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Realização do II Encontro da Sustentabilidade.

Fundação Terra - Creche Pleno Viver, Maracanaú/CE, Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Federal

Fortaleza-Livro e Exposição, Fortaleza/CE, Lei Rouanet.

Instituto Idear: Doações de produtos, bens, ação de voluntariado
do Programa Júnior Achievement, com mais de 20 alunos e 3
voluntários.

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Federal

Academia Enem: Doação de produtos para os lanches oferecidos
nas aulas realizadas no Ginásio Paulo Sarasate com 8 mil jovens
estudantes da rede pública, que se preparam para o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem). Ao todo foram 34 encontros em 2017.

Pelo TPC*: Ass. Regional da Caridade de São Vicente de Paulo, Fortaleza/CE, Lei do Idoso.

FOTO 50
Fundação Terra

Campanha de Natal dos Correios: adoção de 15 crianças.

Campanha de Natal dos Correios: adoção de 5 crianças.

Pelo TPC*: Edisca, Fortaleza/CE, Lei Rouanet.

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

40.000
100.000
30.000
100.000
70.000
180.000
30.000
80.000

Valor (R$)
100.000

Unidade
Grande Moinho Potiguar
Natal/RN

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações
Escola Estadual Selva Lopes: Ação de voluntariado, com
120 crianças beneficiadas e 12 voluntários.
Escola Josefa Sampaio: Doações de produtos, ação de voluntariado
(Júnior Achievement, que contou com 12 voluntários).
Realização do II Encontro da Sustentabilidade.
4 instituições apoiadas com doações de produtos.
Campanha de Natal dos Correios: adoção de 18 crianças.

Foto sendo providênciada

1.656.875

Valor (R$)
85.000
80.000
165.000

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Federal
Um Toque de Vida V, Natal/RN, Lei Rouanet

Valor (R$)
50.000

1.821,875
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Unidade

Unidade

Grande Moinho Tambaú
Cabedelo/PB

Grande Moinho Aratu
Salvador/BA

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

Escola Damásio França de Macêdo:
Doações de produtos, bens, ação de voluntariado,
com 60 crianças beneficiadas e 15 voluntários.

FOTO 51
Um toque de vida
Foto sendo providênciada

Hospital do Câncer de GAAC: Ação de voluntariado, com 50 crianças
beneficiadas e 09 voluntários.

5 instituições apoiadas com doações de produtos.

APEMJA - Ass. de Pescadores, Marisqueiros, e Assemelhados do Joanes
e Adjacências: Doações de produtos, engajamento com o líder da
comunidade. Ação de voluntariado (Programa Júnior Achievement, que
contou com 13 voluntários e 260 crianças do Colégio Estadual João Caribé).

Campanha de Natal dos Correios: adoção de 10 crianças.

Realização do II Encontro da Sustentabilidade.

Realização do II Encontro da Sustentabilidade.

6 instituições apoiadas com doações de produtos e de bens.

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Federal
Um Toque de Vida V, João Pessoa/PB, Lei Rouanet

Valor (R$)

Campanha de Natal dos Correios: adoção de 26 crianças.

50.000

Projetos apoiados via Leis de Incentivo Federal
Núcleos Estaduais e Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia
(Neojiba), Salvador/BA, Lei Rouanet

Valor (R$)
100.000

Unidade
Jaboatão dos Guararapes/PE

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações
Escola Cristo Vive e Creche Carmelinho: ação de voluntariado,
com 95 crianças beneficiadas e 18 voluntários; doações de
produtos, doação em dinheiro no valor de R$30.000,00.
Escola Supervisora Miriam Seixas: Doações de produtos, ação
de voluntariado (Programa Junior Achievement, contou com 148
alunos e 11 voluntários);
Realização do II Encontro da Sustentabilidade.
14 instituições apoiadas com doações de produtos e de bens.
Campanha de Natal dos Correios: adoção de 250 crianças.

Projetos apoiados via investimento social
Feneart Recife/PE
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Valor (R$)
200.000
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Unidade

Unidade
São Caetano de Sul/SP

Bento Gonçalves/RS

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações
Ação Social São Roque: Doações de produtos,
ação de voluntariado, com 74 crianças
beneficiadas e 21 voluntários.

Associação Irmãs da Providência e Orfanato de São Caetano do Sul:
Doações de produtos, ação de voluntariado, com 112 crianças
beneficiadas e 31 voluntários.

Realização do II Encontro da Sustentabilidade.

Realização do II Encontro da Sustentabilidade.

4 instituições apoiadas com doações de produtos.

6 instituições apoiadas com doações de produtos.

Campanha de Natal dos Correios: adoção de 30 crianças.

Valor (R$)

Projetos apoiados via Leis de Incentivo
Projetos apoiados via Leis de Incentivo
APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, São Caetano do Sul/SP,
Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente

Valor (R$)
50.000

Sociedade Educativa, Cultural, Poliesportiva Bento Vôlei,
Bento Gonçalves/RS, Lei de Incentivo ao Esporte
Abraçaí - Associação de Bento Gonçalves de Convivência,
Apoio a Infância e Juventude, Bento Gonçalves/RS, Lei Rouanet

80.000

TOTAL GERAL:

180.00

Unidade

Unidade
Lençóis Paulista/SP

Moinho Rolândia/PR

Entidade apoiada,
ação realizada e beneficiados
Voluntariado e Doações

Projetos apoiados
via Leis de Incentivo

5 instituições apoiadas com doações
de produtos.

Valor (R$)

Hospital Pequeno Príncipe, Paraná, Fundo
de Direitos da Criança e do Adolescente.

Casa de Abrigo Amorada: Doações de produtos, ação de
voluntariado, com 40 crianças beneficiadas e 9 voluntários.
Realização do II Encontro da Sustentabilidade.

100.000

20.000

FOTO 55
CASA DE ABRIGO

FOTO 56
CASA DE ABRIGO

Projetos apoiados via Leis de Incentivo
Pelo TPC*: Casa de Abrigo Amorada, Lençóis Paulista/SP, Fundo de Direitos da
Criança e do Adolescente

Valor (R$)
20.000

Outras Cidades
• Outras cidades: Patrocínio/ MG - R$ 100.000,00 – Pronas pelo TPC*
• Cedro/CE - R$ 63.125,00 – Rouanet
• Aquiraz/CE - R$ 200.000,00 – Rouanet

Valor (R$)

TOTAL GERAL:
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*Investimento realizado pelo TPC (Terminal Portuário Cotegipe), empresa controlada pela família Dias Branco.

363.125

*Investimento realizado pelo TPC (Terminal Portuário Cotegipe), empresa controlada pela família Dias Branco.
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Projeto Escola
Na unidade Eusébio/CE temos um
sistema de visitas guiadas que recebe
cerca de 14 mil visitantes por ano, com
o objetivo de fortalecer o marketing de
relacionamento com nossos consumidores. A unidade recebe visitas de escolas públicas e privadas, universidades,
centros universitários, faculdades e escolas técnicas. Todos os visitantes têm
a oportunidade de conhecer de perto a
fabricação de biscoitos e massas.
As visitas são conduzidas pelo Projeto
Escola, setor responsável pelo atendimento ao público. O projeto foi criado
pelo Sr. Ivens Dias Branco, quando a
fábrica ainda se localizava na avenida
João Cordeiro, em Fortaleza. O próprio
empresário fazia o atendimento dos visitantes.

Viveiro de mudas para
replantio do mangue
em Salvador/BA

Iniciativas diferenciadas em Área de Proteção Ambiental
A unidade de Salvador/BA, por estar localizada em uma APA – Área
de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos, elaborou um Plano
de Gestão Ambiental com base nas
características ambientais do local,
que assegura práticas industriais
adequadas. São desenvolvidos programas de controle ambiental da
água, do ar, de resíduos e de áreas
verdes, além dos programas de incentivo à pesquisa, monitoramento
da fauna terrestre, educação ambiental das comunidades circunvi118

zinhas, estudo da vegetação e reflorestamento. Mantemos um viveiro
com infraestrutura completa para
produção e plantio de mudas de espécies nativas utilizadas no reflorestamento e no paisagismo.

pescadores, marisqueiras e toda
comunidade que vive ao entorno da
unidade, como por exemplo a 19°
Barqueada – Pesca consciente para
um consumo sustentável e participação no Evento de Iemanjá. (102-43)

Além disso, apoiamos projetos educacionais: Cuidar, Brincar e Aprender, Reforçando o Conhecimento e
Plantando Tudo Dá. O impacto positivo ocorre por meio da conscientização ambiental desenvolvida pelos
projetos apoiados com as crianças,

Em 2017, não ocorreram operações
com impactos negativos significativos nas comunidades locais do entorno de nenhuma unidade. (413-2)

Atualmente, o Projeto Escola atende
três projetos, que são divididos por faixa
etária. As crianças de 5 a 10 anos são
atendidas pelo Projeto Kids. Essa visita,
de caráter lúdico e educativo, proporciona aos pequenos muita diversão e
conhecimento com os personagens da
Turminha Animados Zoo.

As universidades, centros universitários, faculdades e escolas técnicas são
atendidas pelo Projeto Universitário. A
visita, de caráter institucional, permite
aos participantes conhecerem a história da M. Dias Branco, bem como a produção de massas e biscoitos. O projeto
atende instituições de todo o Brasil e
intercambistas de todo o mundo.
A programação do Projeto Escola conta também com a visita “Os Filhos dos
Colaboradores”, já em sua 8ª edição. O
objetivo é aproximar a família dos colaboradores 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 2017 foram realizados 200 novos
cadastros de solicitações para visitas e
atendemos mais de 100 escolas públicas e privadas, bem como universidades, centros universitários, faculdades
e escolas técnicas. O Projeto Escola já
recebeu 180 mil visitantes desde 1997
até o momento.

O Projeto Escola, em 2017, comemorou 20 anos com um evento voltado aos
colaboradores, que puderam sentir de
perto o encantamento que os visitantes,
principalmente as crianças, sentem ao
conhecer a unidade.
Neste ano, também houve o retorno das
Externas nos Supermercados, projeto
que conta com o apoio de vários setores, como Trade Marketing e Comercial.
A ação leva diversão e alegria da turma
Animados Zoo aos supermercados de
todo o Ceará. Foram realizadas mais de
35 ações externas contemplando cerca
de 10 mil crianças.
Em se tratando de programas de visitações a empresas, o Projeto Escola é
modelo, tendo inclusive oportunizado o
aprendizado de profissionais de outras
empresas que resolveram aplicar também esse sistema de visitas.

O Projeto Teens, implementado em
agosto de 2017, atende as crianças de
11 a 14 anos e apresenta a marca Richester e todas as suas submarcas por
meio de um divertido quiz.
Os visitantes do Projeto Kids e do Projeto Teens podem se divertir nesse espaço, após o lanche recheado de biscoitos
recém-saídos do parque fabril.

Alunos visitam a
unidade Eusébio/CE:
mais de 100 escolas
atendidas em 2017
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Resultado Econômico-Financeiro
Receita Líquida (102-7)
Em 2017, a receita líquida totalizou
R$ 5.415,4 milhões, apresentando
um crescimento de 1,6% em relação
a 2016, em decorrência do aumento
de volumes de vendas em 2,5%, com
destaque para biscoitos, farinhas e
margarinas e gorduras, combinado
com a redução do preço médio em
1,0%, principalmente em massas,
farinha e farelo.

(103-1, 103-2)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS POR LINHA DE PRODUTO*
Linhas de produto

Rec.
Líquida

Biscoitos
Massas

2017
Peso

Preço
Médio

Rec.
Líquida

2.870,1

528,8

5,43

1.160,6

356,8

3,25

Farinha e Farelo

918,6

850,7

Margarina e Gordura

326,7

Outras Linhas de Produtos**

139,4

Total

2016

Preço
Médio

2.745,2

521,8

5,26

4,5%

1,3%

3,2%

1.205,0

358,1

3,36

-3,7%

-0,4%

-3,3%

1,08

1.002,5

827,7

1,21

-8,4%

2,8%

-10,7%

83,6

3,91

260,4

70,0

3,72

25,5%

19,4%

5,1%

16,2

8,60

115,0

12,9

8,91

21,2%

25,6%

-3,5%

2,98

1,6%

2,5%

-1,0%

5.415,4 1.836,1

2,95

5.328,1 1.790,5

Rec.
Líquida

Variações

Peso

Peso

Preço
Médio

* Receita Líquida em R$ milhões, Peso Líquido de Devoluções em Toneladas Mil e o Preço Médio Líquido em R$/Kg.
** Bolos, Snacks, Mistura para Bolos e Torradas

Biscoitos
A receita líquida de biscoitos apresentou crescimento de 4,5% em
2017 em relação a 2016, em decorrência do incremento no volume de
vendas em 1,3%, em especial nas
famílias maria/maisena, recheados
e cobertos, combinado com aumento de preço médio de 3,2%.
O aumento de volume foi mais acentuado nas regiões Sul, Sudeste e
Centro Oeste (4%), locais em que a
Companhia vem atuando com estratégia de aumento de participação de
mercado aliada à venda de produtos
de maior valor agregado.
Já o aumento de preço médio foi resultante dos reajustes implementados de forma diferenciada ao longo
de 2016 e 2017 entre regiões, famílias e marcas, visando o correto
posicionamento de preço de nossos
produtos.
Em 2017, introduzimos em nosso portfólio a linha Adria Plus Life,
compreendendo linha de alimentos
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funcionais e que apresentam maior
valor agregado. Com essa nova linha, a M. Dias Branco conquistou,
no mês de dezembro de 2017, o
quarto lugar nesse segmento de
mercado no Brasil, a terceira no
Nordeste, segundo dados Nielsen.

Ademais, também segundo dados
Nielsen, a Companhia fechou o ano
2017 com crescimento de 1,6 p.p. no
seu market share em relação a 2016
(de 30,9% para 32,5%) e a marca Vitarella se manteve como líder nacional do mercado de biscoitos.

Massas

Farinha e Farelo

Em 2017, a demanda por massa comum aumentou em detrimento de
massa sêmola, implicando em uma
concorrência bem mais acirrada entre os players do mercado de massa
comum, onde o preço é uma das variáveis mais importantes na decisão de
compra. Nesse contexto, a Companhia teve que reposicionar os preços
dos produtos da linha massa comum,
visando manter seus volumes de venda. Assim, a receita líquida de massas
registrou queda de 3,7% em relação a
2016, com redução de volume (-0,4%)
e no preço médio (-3,3%).

Com um aumento de volume de vendas
de 2,8% em 2017, a receita líquida de
farinha e farelo apresentou redução de
8,4% em relação a 2016, influenciada
também pela queda no preço médio de
10,7%.

No Nordeste, onde a competição no
mercado de massas comum foi ainda
mais acirrada, registramos uma redução no volume de vendas, enquanto
que no Sudeste e Sul houve incremento de volumes, apesar da queda
em massa comum também nessas
regiões. É importante destacar a concorrência do arroz, produto substituto
à massa, que apresentou queda nos
preços em 2017.
Importa ressaltar que nos segmentos
Ovos, Instantâneos e Grano Duro observamos desempenho positivo.

O crescimento do volume de vendas foi
observado na farinha industrial e, de
forma ainda mais acentuada, na farinha doméstica. Em contraponto, o volume de vendas do farelo reduziu, tendo
em vista que em 2017, por usarmos
um trigo em grão de qualidade superior, registramos melhoria na extração
de farinha, o que resultou em menor
quantidade de farelo produzido a ser
disponibilizado ao mercado.
A retração de 10,7% do preço médio, que
naturalmente seguiu o comportamento
do preço do trigo em grão, também é
justificada pela redução considerável
no preço do farelo de trigo, que além
dos aspectos de sazonalidade, sofreu
influência da queda do preço do milho,
item substituto em ração animal. Além
disso, a demanda por ração animal vem
desacelerando em virtude da redução
dos rebanhos no Nordeste, atribuída ao
período de seca prolongado.

Assim, mesmo num cenário adverso,
mantivemos nossa posição de líder
de mercado e ganhamos participação, passando de 31,5% em 2016 para
32,4% em 2017.
Importante destacar que fechamos
2017 com Adria e Vitarella liderando a
categoria de Massas Alimentícias por
marca no Brasil e no mercado de instantâneo, nos últimos quatro meses
de 2017, a marca Vitarella conquistou
liderança nacional.
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Margarinas e Gorduras

Custo dos
Produtos Vendidos

Em margarinas e gorduras, a receita líquida cresceu 25,5% em 2017 em comparação com o ano anterior, decorrente do aumento nos volumes de vendas em 19,4% e
de 5,1% nos preços médios.

O custo dos produtos vendidos (CPV) totalizou R$ 3.379,8 milhões em 2017, representando 62,4% da receita líquida (64,9%
em 2016). A redução do CPV deve-se, principalmente, aos seguintes fatores:

O crescimento acelerado na linha de margarinas e gorduras deve-se, sobretudo, à
mudança no modelo comercial ocorrida
em 2016, quando a Companhia deixou de
ter uma equipe destinada a venda específica desses produtos, passando a comercialização a ser realizada pelas forças de
vendas
de biscoitos eDA
massas,
permitindoLÍQUIDA
EVOLUÇÃO
RECEITA
uma maior capilaridade dos negócios.

5.415,4

5.328,1
4.311,6

4.622,2

3.545,1
1.533,2

1.715,6

1.790,5

1.693,1
2012

1.687,1
2013

2014

1.836,1
2015

Receita

2016

2017

Volume

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS EM MILHÕES
Custos dos Produtos
Vendidos (R$ milhões)

2017

% RL

2016

% RL

AH%

AH - %RL

Além da contribuição de massas, biscoitos,
farinha e farelo, e margarinas e gorduras
na composição da receita líquida, cabe ressaltar o crescimento nas linhas de bolos,
snacks, mistura para bolos e torradas, que
passaram a ter maior representatividade
nos negócios da Companhia e contribuíram para o aumento de R$ 24,4 milhões
na receita líquida em 2017. Assim, reafirmamos o nosso compromisso em promover ações de diversificação do negócio.
Por fim, mesmo em um cenário econômico difícil, desenvolvemos as ações comerciais e de marketing necessárias a manutenção de nossos volumes de venda em
patamares elevados, capazes de garantir
a nossa rentabilidade e participação de
mercado.

2.263,4

42,5%

-5,7%

-3,1 p.p.

23,0%

1.394,9

26,2%

-10,7%

-3,2 p.p.

Óleo

357,9

6,6%

353,6

6,6%

1,2%

0 p.p.

Açúcar

166,9

3,1%

180,4

3,4%

-7,5%

-0,3 p.p.

Farinha de Terceiros

59,5

1,1%

71,4

1,3%

-16,7%

-0,2 p.p.

Gordura de Terceiros

45,9

0,8%

19,7

0,4%

133,0%

0,4 p.p.

Produção Efetiva /
Capacidade de Produção *

Outros insumos

259,7

4,8%

243,4

4,6%

6,7%

0,2 p.p.

Embalagens

382,3

7,1%

361,7

6,8%

5,7%

Mão de obra

467,4

8,6%

451,8

8,5%

3,5%

mar/16

1.000
700
400

796 793 767 753 789 791 804
750

jan/16

3.500
3.300

3.219
3.109 3.110

3.100
2.900

3.011

2.500

jan/16

mar/16

Biscoitos

Massas

704,1

469,9

0,1 p.p.

Nível de Utilização da Capacidade

76,5%

76,4%

77,5%

0 p.p.
0,1 p.p.

3.457,2

64,9%

-2,2%

-2,5 p.p.

954 986 968

903

839 839 790 800

set/16

dez /17

nov/17

3.053
3.022
3.088
3.046
2.919

mai/16

3.377
3.275
3.187

jul/16

2.950

2.995

2.843

2.812

2.921
2.800

2.963 2.975

3.039
2.910

2.980
2.908

2.728

2.792 2.792
2.762
2.799 2.740

2.663
2.775 2.791 2.796 2.822
2.758
2.726 2.706
2.681
2.668

set/16

mar/17

nov/16

jan/17

mai/17

jul/17

set/17

nov/17

dez/17

Mercado
MDias MÊS
PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE
DE* PRODUÇÃO

721,1

8,4%

896

3.118

2.700

Capacidade Total de Produção

2,3%

865

3.320
3.199

3.222
3.153
3.160

0,3 p.p.

1,8%

jul/16

3.395
3.268

368,8

5,4%

dez/17

ÓLEO DE SOJA

364,2

94,3

nov/17

R$

538,2

286,0

178 179 181 183 189 182 185 185 185

nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17
ÓLEO
DE SOJA
PREÇO MÉDIO DE AQUISIÇÃO NO ESTOQUE M.DIAS
BRANCO X PREÇO DE MERCADO
US$ /Mercado
TON | *ANOMDias
2016 EMÊS
2017

mar/16 mai/16

551,4

1,9%

192 191 193 187

743 723 756 732
695
840 861 824 837
816 806 822
780
788 734
732 733 725 728 773
702 688 692 686
635 635 642 660 635
700

Produção Total

5,4%

203 207

1.300

2016

102,2

198 198 191 182 180 180 183 182 182

ÓLEO DE PALMA

US$

2017

292,6
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jan/16

2016

Depreciação e Amortização

220 215
210 206

ÓLEO
DE167
PALMA
173 172
170 160
PREÇO
MÉDIO
DE AQUISIÇÃO NO ESTOQUE M.DIAS
mai/16 jul/16
set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17
set/17
BRANCO X PREÇO DE MERCADO
US$Mercado
/ TON *| ANO
2016MÊS
E 2017
MDias

2017

Gastos Gerais de Fabricação

62,4%

130

199 194 193 193

190 191 190 190 188 187 191 198 197 188

160

Aumento nos gastos com depreciação, resultante do início da operação
de novas linhas.

39,4%

204

190

Aumento nos gastos com mão de
obra, decorrente dos reajustes salariais definidos nos acordos coletivos
ao longo de 2017.

1.245,4

3.379,8

250

Diminuição do custo médio do açúcar
(-11,5%), que em 2016 apresentou
preços elevados em função do déficit
na oferta global desse insumo.

2.135,3

Total

280

Menor custo médio do óleo vegetal consumido (-1,9%), em razão da utilização
de uma proporção maior de óleo bruto
em substituição ao óleo refinado, que
apresenta custo mais elevado.

Trigo

Matéria-Prima

TRIGO

Redução do custo médio do trigo consumido (-11,1%), consequência da queda
em reais dos preços dos trigos adquiridos,
em razão, principalmente, da redução da
taxa de câmbio. Além desse aspecto em
2017, foi utilizado uma proporção maior de
trigo argentino e nacional em substituição
ao trigo americano, que apresenta custo
superior.

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS POR LINHA DE PRODUTO

M. Dias Branco
Mercado*

US$

220

(EM R$ MILHÕES)
E VOLUME VENDIDO (EM MIL TONS)

4.579,9

PREÇO MÉDIO DE AQUISIÇÃO NO ESTOQUE
M. DIAS BRANCO X PREÇO DE MERCADO
VALOR / TON / ANO 2016 E 2017

Farinha e Farelo
2017

2016

Marg. e Gorduras

Outras linhas
de produtos **
2017
2016

Total

2017

2016

1.584,4 1.557,2

161,6

148,7

17,1

13,9

2.678,7 2.626,8

438,0

1.912,0 1.912,0

229,5

180,0

39,3

35,8

3.371,8 3.269,9

84,2%

82,9%

70,4%

82,6%

43,5%

81,4%

38,8%

2017

79,4%

2016

80,3%

* Em mil toneladas
* * Bolos, Snacks, Mistura para Bolos e Torradas

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.
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Produção e
Utilização da
Capacidade de Produção

Despesas Operacionais
SUBVENÇÕES ESTADUAIS PARA INVESTIMENTOS (201-4)

Em 2017, a Companhia aumentou
sua capacidade de produção em
3,1%, principalmente nas linhas de
margarina e gordura, com a instalação de um segundo desodorizador
na refinaria de óleo da unidade de
gorduras e margarinas.

Subvenções para
investimentos (R$ milhões)
Subvenções para
investimentos

2017

% RL

2016

% RL

AH%

AH - %RL

213,5

3,9%

214,8

4,0%

-0,6%

-0,1 p.p.

no nível de verticalização de gorduras e maior disponibilização de produtos para o mercado em 2018. Já a
produção cresceu 2,0% em relação
a 2016. Dessa forma, a Companhia
O equipamento, que entrou em opeatingiu um nível de utilização da caração em setembro/17, conforme já
EVOLUÇÃO
HISTÓRICA
pacidade instalada de 79,4% (80,3%
destacado, permitirá o crescimento

LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA

1.724,6

1.629,6

2.249,1

1.655,8

1.422,7

40,1%

2012

37,8%

2013

37,7%

2014

Lucro Bruto
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35,8%

2015

39,1%

2016

Margem Bruta

41,5%

2017

Com a queda no custo médio de
aquisição do trigo, registrou-se redução nas receitas com subvenções
estaduais para investimentos.

Lucro Bruto

EVOLUÇÃO HISTÓRICA - LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA
2.085,7

em 2016).

O Lucro Bruto atingiu R$ 2.249,1
milhões em 2017 (aumento de 7,8%
em relação a 2016), observando-se
crescimento de 2,4 p.p. na Margem
Bruta (passou de 39,1% para 41,5%),
consequência do aumento da Receita Líquida combinado com a redução
dos Custos dos Produtos Vendidos.
Importante destacar que entrou em
vigor, em 01 de abril de 2017, o Protocolo ICMS nº 80/2016 que alterou
o Protocolo nº 46/2000, implicanno aumento da carga tributária do
ICMS incidente na aquisição do trigo
em grão (passou de 33% para 40%).
Assim, nosso negócio foi impactado negativamente pelo aumento do
custo do trigo consumido nos estabelecimentos industriais da Companhia, situados na região Nordeste.
Tais efeitos foram minimizados pelo
aumento da base de cálculo das
subvenções para investimentos estaduais.

As despesas operacionais aumentaram 9,7% em 2017 em relação a 2016
e apresentaram um incremento de 1,9
p.p. na sua representatividade sobre a
receita líquida.
Em 2017, as despesas com vendas
apresentaram um aumento de 12,4%
e 2,0 p.p. de representatividade sobre
a receita líquida em relação a 2016, em
função dos seguintes fatores: (i) maiores investimentos em marketing; (ii)
aumento das despesas de logística em
função do rebalanceamento de estoques nas unidades industriais visando a
melhoria no nível de serviço da logística
(passou de 73,0% em 2016 para 85,4%
em 2017), reajuste das tarifas de frete,
aumento dos volumes de vendas nas
regiões Sul e Sudeste (locais mais distantes das nossas unidades fabris localizadas no NE); e (iii) contratação de
consultoria de supply chain.
As despesas administrativas registraram aumento de 6,2%, principalmente
em despesas com pessoal, em função
de reajustes salariais, e contratação de
serviços relacionados com o processo
de aquisição das indústrias Piraquê,
anunciado no final de janeiro de 2018 e
que se encontra sob a análise do CADE.
As outras despesas (receitas) operacionais passaram de R$ 86,3 milhões para
R$ 75,5 milhões, uma redução de 12,5%
no período comparativo de 2016 versus
2017. Dentre os eventos registrados em
2017, destacam-se:

• Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, bem como
honorários advocatícios de êxitos
e perdas estimadas de créditos
tributários, no montante de R$
50,7 milhões (R$ 39,4 milhões em
2016).

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Operacionais
(R$ milhões)

2017

% RL

2016

% RL

AH%

AH - %RL

1.091,6

20,2%

971,5

18,2%

12,4%

2 p.p.

Administrativas e gerais

177,2

3,3%

166,8

3,1%

6,2%

0,2 p.p.

Honorários da administração

12,6

0,2%

11,8

0,2%

6,8%

0 p.p.

Tributárias

27,5

0,5%

24,2

0,5%

13,6%

0 p.p.

Depreciação e amortização

25,3

0,5%

24,5

0,5%

3,3%

0 p.p.

Vendas

Outras desp./(rec.) operac.
Total

75,5

1,4%

86,3

1,6%

-12,5%

-0,2 p.p.

1.409,7

26,0%

1.285,1

24,1%

9,7%

1,9 p.p.

• Contribuição ao Fundo Estadual
de Equilíbrio Fiscal (FEEF) no valor de R$ 17,4 milhões (R$7,5 milhões em 2016, iniciado no mês de
agosto).

Nota: na Demonstração do Resultado do Exercício,
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 24 das demonstrações financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

• Em contraponto, houve reconhecimento de créditos extemporâneos
de tributos, no montante de R$
17,3 milhões (R$ 11,5 milhões em
2016).
Em 2016, além dos eventos destacados acima, a Companhia reconheceu perdas estimadas em R$ 7,7
milhões por redução ao valor recuperável do ativo intangível (marca
Predilleto), em função do plano de
descontinuidade da marca. Além
disso, reconheceu perdas com sinistro na unidade industrial localizada
em Cabedelo/PB no valor de R$ 5,4
milhões, em decorrência do desabamento de silos metálicos, que estão
sendo discutidas no âmbito de processo judicial movido contra a seguradora.
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Desempenho Econômico-Financeiro

Resultado Financeiro
O resultado financeiro passou de R$
31,6 milhões em 2016 para R$ 76,7
milhões em 2017, em virtude da redução do endividamento e aumento
das aplicações financeiras, proporcionando maiores rendimentos, apesar da queda nas taxas de juros.
A redução do endividamento foi motivada pela decisão de não financiar
as importações de insumos (em especial trigo e óleo) durante o ano de
2017, dado o elevado custo de contratação de operações de hedge para
proteção do risco cambial de financiamentos em moeda estrangeira.

Lucro Líquido e Ebitda
Em 2017, a Companhia passou a
atualizar os depósitos judiciais e
contingências garantidas por parte de tais depósitos, o que implicou
efeito positivo no resultado financeiro da ordem de R$ 12,1 milhões.
A seguir, detalham-se as oscilações
ocorridas no resultado financeiro segregando efeitos de variações
cambiais e resultados de operações
com swap.

RESULTADO FINANCEIRO (EM MILHÕES)

Resultado Financeiro
(R$ Milhões)

2017

2016

AH%
2016-2017

Receitas Financeiras

141,5

110,1

28,5%

Despesas Financeiras

(54,4)

(41,7)

30,5%

6,3

50,1

-87,4%

(16,7)

(86,9)

-80,8%

76,7

31,6

142,7%

Variações Cambiais
Perdas/Ganhos com swap
Total
A Companhia utiliza contratos de
swap para proteção de risco cambial
existente nas transações de importação de insumos. Essas operações
são registradas pelo valor justo no
resultado e consistem na troca do
risco cambial mais taxa prefixada
por percentual de CDI. Em 2017,
houve liquidação dos contratos de
swap existentes e não houve novas
contratações, dada a estratégia de
compra à vista de trigo e óleo, conforme anteriormente comentado.

O lucro líquido evoluiu de R$ 784,4
milhões no exercício de 2016 para R$
844,3 milhões em 2017 (representando 14,7% da receita líquida em 2016 e
15,6% em 2017), registrando um crescimento de 7,6%. O Ebitda alcançou R$
966,4 milhões em 2017 (17,8% da receita líquida), apresentando incremento de
5,1% em relação a 2016.

Dívida, Capitalização e
Fluxo de caixa
Ao final de 2017, observa-se uma ampliação da dívida líquida negativa da
Companhia, como consequência da
estratégia de privilegiar a aquisição de
insumos (trigo e óleo) à vista, reduzindo o nível de endividamento, bem como
crescimento de recursos em caixa.
O ano de 2017 encerrou com um
“caixa e equivalentes de caixa”,
de R$ 925,9 milhões (R$ 860,1 em
2016). O caixa gerado nas atividades
operacionais foi de R$ 870,8 milhões
(R$ 964,2 milhões em 2016), sendo aplicado no pagamento de ativo
imobilizado e licenças de softwares
(R$ 320,0 milhões), liquidação de
financiamentos (R$ 287,1 milhões),
pagamento de juros sobre capital
próprio (R$ 176,3 milhões) e pagamentos decorrentes de processos
de aquisição de participações societárias (R$ 20,5 milhões).

LUCRO LÍQUIDO
(R$
MILHÕES)
LUCRO
LÍQUIDO
(R$ MILHÕES)
7,6%

EBITDA
(R$ MILHÕES)
EBITDA
(R$ MILHÕES)

844,3
919,4

784,4

2016

2017

966,4

5,1%

2016

2017

CAPITALIZAÇÃO (R$ MILHÕES)
Capitalização
(em R$ milhões)

2017

2016

Variação

Curto Prazo

113,5

348,0

-67,4%

Longo Prazo

228,1

295,3

-22,8%

Endividamento Total

341,6

643,3

-46,9%

(925,9)

(860,1)

7,7%

(-) Aplicações Financeiras de Curto Prazo

-

(0,2)

-100,0%

(-) Instrumentos Financeiros a Pagar (Receber)

-

14,5

-100,0%

(-) Aplicações Financeiras de Longo Prazo

(12,3)

(10,3)

19,4%

(=) Dívida Líquida

(596,6)

(212,8)

180,4%

Patrimônio Líquido

4.992,0

4.333,6

15,2%

Capitalização

5.333,6

4.976,9

7,2%

(-) Caixa

CAIXA LÍQUIDO EM DEZ/17 (R$ MILHÕES)
870,8

320,0
287,1
176,3

860,1

CAIXA LÍQUIDO DISPONIBILIDADES PAGAMENTO DE
LÍQUIDAS
IMOBILIZADO E
EM DEZ/16
GERADAS PELAS
LICENÇAS DE
ATIVIDADES
SOFTWARE
OPERACIONAIS

FLUXO LÍQUIDO DE DISTRIBUIÇÃO
FINANCIAMENTOS DE LUCROS
- CAPITAL DE
(JCP)
TERCEIROS

20,5

PAGAMENTO DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS

1,1

APLICAÇÃO
FINANCEIRA A
LONGO PRAZO

925,9

CAIXA LÍQUIDO
EM DEZ/17

16,1% da Receita Líquida
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Valor
Adicionado (201-1)
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Performance no
Mercado de Ações

Destaca-se a seguir a distribuição da riqueza gerada pela Companhia em 2017.

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 2017
havia 85.093.565 ações em circulação no
mercado, representando 25,10% do capital total da Companhia, cotadas a R$
52,10 cada, totalizando R$ 4.433,3 milhões. A média de volume diário negociado em 2017 foi de R$ 25,6 milhões, 69,8%
superior à média de 2016.

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

2017
2016

0,0%

10,0%

33.6%

28,4%

33.2%

26,6%

20,0%

30,0%

40,0%

4,6%
8,1%

50,0%

60,0%

7,5%

12,7%

13,2%

7,2%

12,8%

12,1%

70,0%

80,0%

Pessoal e encargos

Juros sobre capital próprio

Impostos, taxas e contribuições

Incentivos Fiscais

Juros e aluguéis

Lucros retidos

90,0%

100,0%

INVESTIMENTOS
2017
R$ 307,1 MILHÕES
R$
307,1
MILHÕES
INVESTIDOS EM...

O gráfico ao lado demonstra o desempenho da ação MDIA3 em relação ao Ibovespa e ao IGC no ano de 2017.

Investimentos
Os investimentos totalizaram R$ 307,1
milhões em 2017 (R$ 263,9 milhões em
2016), destinados principalmente a expansão e manutenção das unidades
industriais. Dentre os itens que compuseram os gastos com investimentos em
2017, destacam-se: (i) construção, aquisição e instalação de equipamentos da
nova unidade moageira situada na cidade de Bento Gonçalves/RS; (ii) aquisição
e instalação de desodorizador na GME/
CE; (iii) ampliação da capacidade de armazenagem do centro de distribuição da
unidade de Maracanaú/CE; (iv) projeto de
paletização centralizada na unidade de
Maracanaú (CE); (v) atualização tecnológica de data centers para maior segurança da informação e aquisição de licenças
ilimitadas do sistema EBS da Oracle; (vi)
reforma na recepção de grãos, ampliação
da capacidade e modernização do Moinho Paraná/PR; e (vii) aquisição e instalação de equipamentos para degomagem
e branqueamento do óleo na GME (CE)
unidades de gorduras e margarinas.

A Companhia mantém investimentos em
sociedades controladas, cujas movimentações e detalhes estão relacionados na
Nota Explicativa nº 8 das demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017.

62,5%

Manutenção

Ampliação de Capacidade

INVESTIMENTO EM (R$ MILHÕES)

Investimentos (R$ milhões)

2017

2016

Variação

Instalações

40,0

33,7

18,7%

Máquinas e Equipamentos

155,9

143,4

8,7%

Obras Civis

84,2

75,0

12,3%

Veículos

0,3

0,5

-40,0%

Computadores e Periféricos

10,8

1,7

535,3%

Móveis e utensílios

5,0

6,8

-26,5%

Terrenos

10,4

2,3

352,2%

Outros

0,5

0,5

0,0%

307,1

263,9

16,4%

Total
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37,5%

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), ITAG (Índice
de Ações com Tag Along Diferenciado),
IGCT (Índice de Governança Corporativa
Trade), IGC-NM (Índice de Governança
Corporativa –Novo Mercado),MLCX (Índice MidLarge Cap),INDX (Índice do Setor
Industrial),IBrA (Índice Brasil Amplo B3),
MSCI Brazil, FTSE4Good e ESG Rating.

O gráfico a seguir demonstra o desempenho da ação MDIA3 em relação ao Ibovespa e ao IGC no ano de 2017.

DESEMPENHO NO MERCADO DE AÇÕES
Volume Médio Diário:
MDIA3 (R$ milhões)

Rentabilidade de %

MDIA X IBOV X IGC
02/01/2017 a 28/12/2017

45%

40

40%

35

35%

30

30%

25

25%

20

20%

15

15%

10

10%

5

5%

0
jan-17

fev-17

mar-17

abr-17

mai-17

jun-17

Volume (em milhões)

jul-17

MDIA3

ago-17

IBOV

out-17

set-17

nov-17

dez-17

0%

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.
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Controle acionário
Em 28 de dezembro de 2017, o capital
social da M. Dias Branco totalizou R$
1.765,3 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:
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
63,32%

11,58%
25,10%

Acionista Controlador - Dibra
Conselho de Administração e Diretores
Free Float

132

Remuneração dos
acionistas

Cláusula compromissória
de arbitragem

Na Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 07 de agosto de 2017, foi
aprovado o crédito no valor de R$ 57,6 milhões aos acionistas, a título de juros sobre
o capital próprio, os quais foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2017. O crédito foi
efetuado no dia 18 de agosto de 2017, com
base nas posições acionárias existentes no
fechamento do pregão da B3 do dia 10 de
agosto de 2017, e o pagamento aos acionistas ocorreu no dia 31 de agosto de 2017.

Pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo
Estatuto Social da Companhia, seus acionistas, administradores e a B3 se obrigam
a resolver, por meio de arbitragem, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada com as normas estatutárias, de regulação do mercado
e legislação pertinente.

Em adição, no dia 18 de dezembro de 2017,
o Conselho de Administração aprovou o crédito de juros sobre o capital próprio no valor
R$ 132,4 milhões, com pagamento previsto
para 27 de abril de 2018, dentro dos limites
estabelecidos pela lei nº 9.249/1995. Assim,
os juros sobre o capital próprio relativo ao
exercício de 2017 totalizaram R$ 190,0 milhões (R$ 179,9 milhões, líquidos de IRRF).
Essa distribuição de resultado, consignada
nas demonstrações financeiras de 2017,
representa 39,5% do lucro distribuível, o
equivalente ao dividendo de R$ 0,5605 por
ação (R$ 0,5167 em 2016), destinado aos
acionistas - pessoas jurídicas, que sejam
dispensados de retenção de imposto de
renda, ou R$0,4764 por ação (R$ 0,4392 em
2016), líquido de IRRF, destinado aos acionistas pessoas físicas. Vale ressaltar que os
dividendos por ação mencionados relativos
ao ano de 2017 e 2016 foram divididos por
339.000.000 ações, considerando o efeito do
desdobramento das ações ocorrido em 17
de abril de 2017, para permitir a comparabilidade entre os períodos.

Relacionamento com os
auditores independentes
A empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foi contratada para
auditar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2017 e revisar as
informações financeiras intermediárias (trimestrais) da M. Dias Branco do exercício. A
referida empresa não prestou serviços conflitantes, conforme disposto na Instrução
CVM 308. As informações não financeiras
da Companhia e de suas controladas, assim como as expectativas da Administração quanto ao seu desempenho futuro e de
suas controladas, não foram auditadas pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
No sentido de atender ao disposto na Instrução CVM nº 381/2003, a Companhia
informa que durante o exercício de 2017
foram contratados à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes outros
serviços, no total de R$ 136,3 mil, que correspondeu aproximadamente a 33,3% dos
honorários de auditoria. Esses serviços
consistiram na: asseguração limitada do
relatório de sustentabilidade e honorários
referente à consultoria tributária. A administração reconhece que os referidos serviços
não comprometeram a independência dos
citados auditores.
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Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Demonstrações
Financeiras

Balanços patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Balanço
Patrimonial
Controladora

Findos em 31 de Dezembro de 2017

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Ativo
Estoques
Circulante
Tributos a recuperar
Caixa e financeiras
equivalentes de caixa
Aplicações
Contas a receber de clientes
Outros créditos
Estoques
Despesas antecipadas
Tributos a recuperar

Total
do ativofinanceiras
circulante
Aplicações
Outros créditos

Não circulante
Despesas antecipadas
Realizável a longo prazo

Total do ativo circulante

Aplicações financeiras
Não circulante
Depósitos
judiciais
Realizável
a longo prazo
Tributos
a recuperar
Aplicações
financeiras
Contas
a receber
de clientes
Depósitos
judiciais
Incentivos fiscais/outros créditos

Tributos a recuperar
Contas a receber de clientes
Incentivos
Investimentos fiscais/outros créditos

Propriedades para investimento
Imobilizado
Investimentos
Intangível
Propriedades para investimento
TotalImobilizado
do ativo não circulante
Intangível

Total do ativo

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Controladora
2017

2016

859.290
925.252
Controladora
725.363
806.319
2017
2016
587.721
640.282
156.160
148.978
859.290
925.252
204
725.363
806.319
23.162
17.371
587.721
640.282
6.526
4.528
156.160
148.978
2.350.637
2.550.519 204
23.162
6.526
2.550.519

12.326
125.655
30.251

12.326
4.990
125.655
8.640
30.251

181.862

4.990
8.640
11.676

181.862
22.715

17.371
4.528
2.350.637

10.339
75.534
81.514

2017

2016

925.922
860.104
Consolidado
806.395
725.363
2017
2016
640.305
587.745
149.024
156.225
925.922 860.104204
806.395
725.363
23.452
17.702
640.305
587.745
6.566
4.528
149.024

2.551.664
23.452
6.566
2.551.664

12.326
125.660
30.251

156.225
2.351.871
204
17.702
4.528

2.351.871

10.339
75.539
81.514
10.339 75.539
9.077

10.33975.534
9.079
81.514

12.326
4.990
125.660
8.637
30.251

9.079
3.267
176.466

4.990
8.637
8.731
181.864
22.715

176.469
23.065

2.467.961
8.731
856.830
22.715

2.297.077
140
832.423
23.065

176.466

2.466.970
11.676
856.830
22.715

23.065
2.296.033
3.267
832.423
23.065

856.830

832.423

3.540.053
2.466.970

Consolidado

3.331.254
2.296.033

6.090.572
3.540.053

5.681.891
3.331.254

6.090.572

5.681.891

181.864

81.514
176.469
9.077140

3.538.101
2.467.961
856.830

3.329.174
2.297.077
832.423

6.089.765

5.681.045

6.089.765
3.538.101

5.681.045
3.329.174

Passivo
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos com instituições
financeiras
Passivo Financiamento de impostos
Circulante
Financiamentos diretos
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Financiamentos e empréstimos com instituições
Imposto de renda e contribuição social a pagar
financeiras
Obrigações
fiscais
Financiamento
de impostos
Adiantamentos
Financiamentos diretosde clientes
Instrumentos
financeiros derivativos
Obrigações
sociais e trabalhistas
Outras
contas
a pagar social a pagar
Imposto
de renda
e contribuição
Dividendos
Obrigações
fiscais
Adiantamentos
de clientes
Subvenções
governamentais
Instrumentos
Total financeiros
do passivoderivativos
circulante
Outras contas a pagar
Dividendos
Não circulante
Subvenções governamentais
Financiamentos
e empréstimos com instituições
Total
do passivo circulante

2017

2016

2017

201

136.334

142.425

136.260

142.33

56.202
2016
2.099
55.180
142.333
138.152
297.622
76.378
5.354
6.848
45.052
140.695
5.800
47.863
56.950
62.587
7.036
7.643
14.497
589.212

297.62
5.35
45.05
140.69
5.80
56.95
7.03
14.49
45.36
51.52
4.71
816.94

Controladora
2017
136.334
56.202
2.099
55.180
137.946
76.308
6.848
48.913
62.587
7.643
590.060

Consolidado

56.202
2.099 2016
55.180
142.425
137.946
297.622
76.308
5.354
6.84845.052
140.510
48.913 5.764
62.58756.873
7.643 7.036
590.06014.497

297.622
5.354 2017
45.052
140.510136.260
5.764
56.873 56.202
2.099
7.036 55.180
14.497138.152
46.458
51.524 76.378
4.714 6.848
817.829
47.863
62.587
7.643
262.454589.212

45.364
51.524
4.714
222.048
816.941

3.878
29.056
968222.048
130.391 6.147
4.140
99.569 968
530.456162.709

6.147
262.454
968
162.709
3.878
4.643
29.056
112.127968
508.642
130.391

3.87
29.05
96
130.39
4.18
99.56
530.49

Capital social
1.765.278
1.705.452
Reservas de capital
17.992
16.529
Patrimônio líquido
Ajustes acumulados de conversão
99
98
Capital
social de lucros
1.765.278 3.138.755
1.705.452 2.544.398
1.765.278
Reservas
Reservas de capital
17.992
16.529
17.992
Dividendos adicionais
69.787
67.129
Ajustes acumulados de conversão
99
98
99
Total
do patrimônio líquido dos acionistas controladores
Reservas
de lucros
3.138.755 4.991.911
2.544.398 4.333.606
3.138.755

1.765.278
17.992
99
1.705.452
3.138.755
16.529
69.787
98
4.991.911
2.544.398

1.705.45
16.52
9
2.544.39
67.12
4.333.60

6.089.765
4.333.606

5.681.04

financeiras
Financiamento de impostos
Não circulante
Financiamentos diretos
Financiamentos e empréstimos com instituições
222.048
Obrigações fiscais
financeiras
Imposto de
e contribuição social diferidos
Financiamento
de renda
impostos
6.147
Outras contas
a pagar
Financiamentos
diretos
Provisões
para riscos cíveis, trabalhistas e tributários 968
Obrigações
fiscais
do passivo
não circulante
Imposto Total
de renda
e contribuição
social diferidos
162.709
Outras contas a pagar
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Patrimônio
líquido
Total
do passivo
não circulante

Dividendos adicionais
Total
passivolíquido
e patrimônio
líquido
Total
dodo
patrimônio
dos acionistas
controladores

4.602
112.127
508.601

46.458
51.524
4.714
222.048
817.829

Consolidado

6.147
262.454
968
162.709 3.878
4.60229.056
112.127 968
508.601
130.391
4.140
99.569
530.456

4.643
112.127
508.642

69.787
67.129
69.787
4.991.911 6.090.572
4.333.606 5.681.891
4.991.911

Total do
e patrimônio são
líquido
6.090.572 financeiras
5.681.891
Aspassivo
notas explicativas
parte integrante das demonstrações

6.089.765

4.182
99.569
530.498

67.129

262.45

5.681.045

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados
Demonstração
de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstração do Resultado Abrangente

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
Controladora

Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Subvenções para investimentos estaduais
Lucro bruto

Controladora
2017
2016

Consolidado

2017

2016

2017

2016

5.415.422

5.328.071

5.415.422

5.328.071

(3.380.026)

(3.458.266 )

(3.379.837)

(3.457.167 )

213.469

214.774

213.469

214.774

2.248.865

2.084.579

2.249.054

2.085.678

Lucro líquido do exercício

Despesas de vendas

(1.101.241)

(980.905 )

(1.101.241)

(980.905 )

Despesas administrativas

(190.879)

(179.616 )

(191.215)

(179.957 )

Honorários da administração
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

(12.574)
(104.683)

(11.833)
(112.298 )

(12.574)
(104.753)

(11.833)
(112.379 )

839.488

799.927

839.271

800.604

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas, equivalência patrimonial e impostos
! financeiras
Receitas

161.657

205.352

161.728

205.407

Despesas financeiras

(85.000)

(173.833 )

(85.002)

(173.835 )

76.657

31.519

76.726

31.572

Resultado da equivalência patrimonial

(704)

560

(520)

-

Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social

915.441

832.006

915.477

832.176

Imposto de renda e contribuição social

(71.258)

(47.607 )

(71.294)

(47.777 )

Lucro Líquido do exercício

844.183

784.399

844.183

784.399

Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores

844.183

784.399

844.183

784.399

Lucro por ação ordinária - básico e diluído - R$(1)

2,49022

2,31386

2,49022

2,31386

339.000.000

113.000.000

339.000.000

113.000.000

Receitas (despesas) financeiras líquidas

Quantidade média de ações (ex-ações em tesouraria)

844.183

784.399

844.183

784.399

1
1
844.184

(22)
(22)
784.377

1
1
844.184

(22)
(22)
784.377

Outros resultados abrangentes a serem
reclassificados para o resultado do exercício em
períodos subsequentes
Diferenças cambiais de conversão de controladas no exterior
Total dos resultados abrangentes

Receitas (despesas) operacionais

Consolidado
2017
2016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira

Nota: (1) O resultado por ação básico e diluído de 31 de dezembro de 2016 está com efeito do desdobramento das ações ocorrido em
17 de abril de 2017 para permitir a comparabilidade entre os períodos.
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Aumento de capital
Lucro líquido do exercício

Reservas de lucros

Reservas de capital
Reserva de
incentivos
Reserva
fiscais
especial

Capital
social

Reserva de
incentivos
fiscais

Reserva
Legal

Reserva
para plano de
investimento

Ajustes
acumulados
de conversão

Lucros
acumulados

Dividendos
adicionais

Total do
Patrimônio
Líquido

1.701.692

-

16.529

647.634

183.081

1.108.194

120

-

59.695

3.716.945

3.760
-

-

-

(3.760)

-

-

-

-

-

-

784.399

-

784.399

-

-

-

-

-

-

(22)
(22)

784.399

-

(22)
784.377

-

-

-

-

-

-

-

-

(59.695)

-

-

-

-

-

-

-

(108.021)

-

-

-

-

-

-

-

-

(67.129)

67.129

Outros resultados abrangentes a serem
reclassificados para o resultado do exercício
em períodos subsequentes
Diferenças cambiais de conversão de
operações no exterior
Total dos resultados abrangentes

Transações com acionistas, registrados
diretamente no patrimônio líquido
Distribuições para os acionistas
Aprovação dos dividendos adicionais
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais

Reserva legal

-

-

Reserva de incentivos fiscais - IRPJ

-

-

Reserva de incentivos fiscais - ICMS

-

-

Reserva estatutária

-

-

1.705.452

-

-

39.220

-

-

-

98.320

-

-

-

214.774

-

-

-

-

-

16.529

956.968

222.301

Reservas de capital
Capital
social

Reserva de
incentivos
fiscais

-

-

(98.320)

-

-

-

(214.774)

-

-

256.935

-

(256.935)

-

-

1.365.129

98

-

67.129

4.333.606

Reservas de lucros

Reserva
especial

Reserva de
incentivos
fiscais

Reserva
Legal

Reserva
para plano de
investimento

de conversão

acumulados

Lucros
acumulados

Dividendos
adicionais

Total do
Patrimônio
Líquido

956.968

222.301

1.365.129

98

-

67.129

4.333.606

-

-

Ajustes

-

16.529

59.826

-

-

(59.826 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros resultados abrangentes a serem
reclassificados para o resultado do exercício
em períodos subsequentes
Diferenç as cambiais de conversão de
operações no exterior

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Total dos resultados abrangentes

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.463

-

-

-

-

Aumento de capital
Lucro líquido do exercício

-

(39.220)

1.705.452

Saldos em 31 de dezembro de 2016

(108.021)

-

Outras distribuições do lucro:

Saldos em 31 de dezembro de 2016

(59.695)

-

844.183

844.183

844.183

-

1

-

844.184

(67.129)

(67.129 )

Transações com acionistas, registrados
diretamente no patrimônio líquido
Distribuições para os acionistas
Aprovação dos dividendos adicionais
Ações Outorgadas Reconhecidas
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais

-

-

-

-

-

-

-

Reserva de incentivos fiscais - IRPJ

-

-

-

107.653

Reserva de incentivos fiscais - ICMS

-

-

-

21 3.469

Saldos em 31 de dezembro de 2017

-

-

-

-

-

-

-

(120.213)

-

-

(6 9.787 )

69.787

1.463
(1 20.213 )
-

Outras distribuições do lucro:
Reserva legal

Reserva estatutária

-

-

-

-

-

1.765.278

-

17.992

-

1.218.264

42.209

-

-

(42.209 )

-

-

-

-

(107.653 )

-

-

-

-

-

(21 3.469 )

-

-

-

2 90.852

-

(2 90.852 )

-

264.510

1.655.981

99

-

69.787

4.991.911

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstração do Valor Adicionado

Demonstração de Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social

Controladora
2017
2016
915.441

832.006

Consolidado
2017
2016
915.477

832.176

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:

Outras receitas

Depreciação e amortização
Custo na venda de ativos permanentes
Equivalência patrimonial
Atualização dos financiamentos e das aplicações financeiras,
variações cambiais ativas e passivas
Atualização de Créditos tributários de Pis e Cofins s/importação
Atualização de depósitos judiciais
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Perdas estimadas por redução ao valor recuperável de tributos
Ações Outorgadas Reconhecidas
Provisão / perda do valor recuperável de clientes
Perda do valor recuperável dos estoques
Provisão/Perda para redução de valor recuperável do imobilizado
e intangível
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) em contas a receber de clientes
(Aumento) Redução nos estoques
Redução nas aplicações financeiras
Redução nos impostos a recuperar
(Aumento) Redução em outros créditos
Aumento (Redução) em fornecedores
Aumento (Redução) nos impostos e contribuições
Aumento (Redução) nas subvenções governamentais
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre capital próprio pagos
Financiamentos tomados
Pagamentos de financiamentos
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de financiamentos

118.814
1.473
(560)

127.574
309
520

118.814
1.473
-

15.359
(27.925)
32.660
27.799
1.463
16.556
3.652

(16.373)
(3.790)
28.615
21.782
14.046
5.837

15.359
(27.925)
32.660
27.799
1.463
16.556
3.652

(16.373)
(3.790)
28.615
21.782
14.046
5.837

-

10.650

-

10.650

(141.467)
84.743
6.338
88.498
17.698
6.480
(21.434 )
(4.461)
12.260

(102.577)
(49.222)
204
45.109
(35.256)
(6.074)
28.577
2.929
(34.369)

(141.457 )
84.927
6.338
88.498
17.574
6.388
(21.395 )
(4.461)
12.265

(23.417)
(68.488)
870.611

(55.152 )
(46.127 )
3.761
963.637

(23.417)
(68.546)
870.802

(55.152 )
(46.274 )
3.761
964.242

(319.671)
(11.473)
(9.111)
(1.050)
(341.305)

(258.964 )
(7.887)
(6.454)
815
(272.490 )

(320.006)
(11.473)
(9.111)
(1.050)
(341.640)

(259.107 )
(7.887)
(6.454)
815
(272.633 )

(176.279)
47.510
(334.575)
(463.344)

(137.860)
388.514
(430.959)
(180.305)

(176.279)
47.510
(334.575)
(463.344)

(137.860 )
388.514
(430.959)
(180.305)

65.962

510.842

65.818

511.304

No início do exercício

859.290

348.448

860.104

348.800

No fim do exercício

925.252

859.290

925.922

860.104

65.962

510.842

65.818

511.304

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira

Consolidado
2017
2016

6.178.260

6.043.705

6.178.260

6.043.705

36.789

36.827

36.789

36.827

Receitas relativas à construção de ativos próprios

84.253

74.326

84.253

74.326

Provisão / perda do valor recuperável de clientes

(16.556)

(14.017 )

(16.556)

(14.017 )

6.282.746

6.140.841

6.282.746

6.140.841

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos e das mercadorias
vendidos e dos serviços prestados

(2.215.965)

(2.330.053 )

(2.215.776)

(2.328.955 )

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

(1.532.979)

(1.405.623 )

(1.533.175)

(1.405.872 )

Perdas / recuperação de valores ativos

-

(10.650)

-

(10.650)

(39.621)

(40.355 )

(39.621)

(40.355)

(3.788.565)

(3.786.681)

(3.788.572)

(3.785.832 )

Valor adicionado bruto
Retenções
Depreciação e amortização

2.494.181

2.354.160

2.494.174

2.355.009

(127.574)

(118.814 )

(127.574)

(118.814 )

Valor adicionado líquido produzido

2.366.607

2.235.346

2.366.600

2.236.195

(704)

560

(520)

-

Materiais relativos à construção de ativos próprios

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos

161.657

205.352

161.728

205.407

2.527.560

2.441.258

2.527.808

2.441.602

848.158

808.638

848.281

808.758

Remuneração direta

554.023

529.05 6

554.124

529.157

Benefícios

244.571

229.073

244.591

229.092

FGTS
Impostos, taxas e contribuições

49.564
717.288

50.509
649.613

49.566
717.407

50.509
649.835

Federais

418.317

396.603

418.431

396.805

Estaduais

292.009

244.798

292.009

244.798

Municipais

6.962

8.212

6.967

8.232

117.931

198.608

117.937

198.610

Juros

85.000

173.833

85.002

173.835

Aluguéis

32.931

24.775

32.935

24.775

844.183

784.399

844.183

784.399

Remuneração de capitais de terceiros

Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
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127.574
309
704

(102.501)
(49.610)
204
45.076
(35.258)
(6.091)
28.612
2.929
(34.437)

Juros e variações cambiais pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Liberação de incentivos para reinvestimentos
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Amortização de dívida da aquisição de empresas
Aquisição de participação societária
Aplicação financeira a longo prazo
Resgate de aplicação financeira a longo prazo
Disponibilidades líquidas aplicadas
nas atividades de investimentos

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

Controladora
2017
2016

Remuneração de capitais próprios
Dividendos e juros sobre capital próprio

190.000

175.150

190.000

175.150

Incentivos fiscais

321.122

313.095

321.122

313.095

Lucros retidos

333.061

296.154

333.061

296.154

2.527.560

2.441.258

2.527.808

2.441.602

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
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Carta de Asseguração

(102-56)

Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes sobre as informações de
sustentabilidade contidas no Relatório Anual Integrado 2017

sustentabilidade mencionados no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, contidos no Relatório Anual
Integrado 2017 da M. Dias Branco;

Aos Administradores
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
Eusébio- CE

(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 contidos no Relatório Anual Integrado 2017.

Introdução
1

Fomos contratados pela M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimento (“M. Dias Branco”), para apresentar
nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação dos indicadores de sustentabilidade mencionados no
parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, contidos no Relatório Anual Integrado 2017 da M. Dias Branco
S.A. Indústria e Comércio de Alimento, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
Responsabilidades da administração sobre o Relatório Anual Integrado 2017

2

6

Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a 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, contidos no Relatório Anual Integrado 2017.

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:

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 x, contidos no Relatório Anual Integrado
2017, 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.

102-8
301-1
302-3
303-1
306-1
306-2
403-2

Responsabilidade dos auditores independentes
3

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre os indicadores de sustentabilidade mencionados no parágrafo 7
deste relatório de asseguração, contidos no Relatório Anual Integrado 2017, 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, incluindo requisitos de independência e que o trabalho
seja executado com o objetivo de se obter segurança limitada de que os indicadores de sustentabilidade mencionados
no parágrafo 7 deste relatório de asseguração limitada, contidos no Relatório Anual Integrado 2017, 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 M. Dias Branco que estão envolvidos na
elaboração dos indicadores de sustentabilidade, 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 levem a acreditar que os indicadores de sustentabilidade,
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,
contidos no Relatório Anual Integrado 2017, 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
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404-1
413-1
G4- FP7

Informações sobre colaboradores e outros trabalhadores
Materiais usados por peso ou volume
Intensidade energética
Retirada de água por fonte
Lançamento de efluentes por qualidade e destino
Resíduos por tipos e métodos de disposição
Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos
relacionados ao trabalho
Média de horas de treinamento por ano por colaborador
Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação
de impactos e desenvolvimento local
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, contidos no Relatório Anual Integrado 2017.
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, contidos no Relatório Anual Integrado 2017. 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.
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Econômico-financeiro (R$ milhões)

Índice GRI

(102-55)

Aspectos gerais

Páginas ou descrição

Verificação
externa

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

Conclusão
10 Com base nos procedimentos aplicados, 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,
contidos no Relatório Anual Integrado 2017 da M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimento, relativo ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, não foram compilados e não estejam adequadamente apresentados, em
todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI-Standards).
Recife, 02 de março de 2018

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "S" CE
José Vital Pessoa Monteiro Filho
Contador CRC 1PE016700/O-0 "S" CE

GRI 102:
Aspectos
Gerais,
Estratégia e
Análise
2016

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 22

102-3 - Localização da sede da organização

Eusébio/CE, Brasil.

102-4 - Localização das operações

Página 43 e 44

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). Páginas

102-6 - Mercados de atuação

Página 37, 43 e 45

102-7 - Escala da organização

Página 24, 25, 66 e 122

102-8 - Informações sobre colaboradores
e outros trabalhadores

Página 66. Não houve variação significativa no número de empregados relatados
na tabela acima, e não há uma porção significativa de nossas atividades realizadas
por trabalhadores que não são colaboradores.

102-9 - Cadeia de suprimentos

Página 66

102-10 - Mudanças significativas
na organização e na cadeia de valor

No período de relato não houve mudanças significativas em relação ao porte, estrutura,
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.

Sim

ÉTICA E INTEGRIDADE
102-16 - Valores, princípios, padrões
e normas de comportamento
102-17 - Mecanismos de aconselhamento
e preocupações sobre ética

Página 18, 19 e 54
Página 54

GOVERNANÇA
102-18 - Estrutura de governança

Página 54

ENGAJAMENTO
DE STAKEHOLDERS
102-40 - Grupos de stakeholders

Página 61

102-41 - Acordos coletivos

Página 77. 100% colaboradores são cobertos por acordo coletivo de trabalho.

102-42 - Identificação e seleção
de stakeholders

Página 61

102-43 - Abordagem para
engajamento de stakeholders
102-44 - Principais tópicos e
preocupações levantados

Página 46, 50, 61, 62, 81, 91, 92 ,108, 118
Página 46, 50, 61, 62, 81, 91, 92 ,108, 118

PRÁTICAS DE RELATO

DC3 - Informação altamente confidencial

102-45 - Entidades incluídas nas
demonstraçõesfinanceiras consolidadas

Página 7. O conteúdo abrange todas as unidades de negócio, salvo quando
indicado as unidades específicas.

102-46 - Definição do conteúdo e fronteiras
do relatório

Página 7, 59

102-47 - Temas materiais

Página 7, 59

102-48 - Reafirmações de informações

Não houve reafirmações de informações em relação aos anos anteriores.

102-49 - Mudanças no relato

Página 7 . Não houve alterações significativas.

102-50 - Período de relato

Página 7. As informações compreendem os resultados relativos ao período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

102-51 - Data do último relatório

O Relatório Anual 2016 foi publicado em 03/03/2017.

102-52 - Ciclo de relato

A Relatório é publicado anualmente.

102-53 - Contato para informações sobre
o relatório

Página 7. Recebemos feedbacks sobre nosso relatório nos e-mails
sustentabilidade@mdiasbranco.com.br ou ri@mdiasbranco.com.br

102-54 - Tipo de relatório GRI

Página 7. O relatório foi preparado de acordo com o GRI Standards: opção Essencial.

102-55 - Índice GRI

Página 143

102-56 - Asseguração externa

Página 143

144

145
Verificação

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão
102-53 - Contato para informações sobre
o relatório

Página 7. Recebemos feedbacks sobre nosso relatório nos e-mails
sustentabilidade@mdiasbranco.com.br ou ri@mdiasbranco.com.br

102-54 - Tipo de relatório GRI

Página 7. O relatório foi preparado de acordo com o GRI Standards: opção Essencial.

102-55 - Índice GRI

Página 143

102-56 - Asseguração externa

Página 143

Temas Materiais

Páginas (ou Link)

301-1 Materiais usados por peso ou volume

GRI 201 –
Performance
Econômica

103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes
201-1 – Valor econômico direto
gerado e distribuído
201-4 – Assistência financeira
recebida de governos

GRI-G4

Verificação
externa
GRI 306 Efluentes
e Resíduos

Página 143

GRI 403Segurança
e Saúde
Ocupacional

GRI 404 Treinamento
e Educação

Página 122 a130
Página 130

Página 95, 96

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 95

306-2 - Resíduos por tipos e métodos
e disposição

Página 97

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

Página 95, 98

103-2 - Abordagem de gestão e seus
componentes

Página 95, 98 a 100

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 95

Página 65 a 79

303-1 - Retirada de água por fonte

Página 98, 99

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 65 a 79

303-3 - Água reciclada e reutilizada

Página 99

401-1 - Contratações e demissões

Página 66

401-2 - Benefícios concedidos
aos colaboradores

Página 71

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 65, 77

103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 77 a 79

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 77

403-2 - Taxas de frequência e gravidades,
absenteísmo e fatalidades

Página 78

403-3 - Colaboradores com alta incidência
ou alto risco de doenças relacionadas
a suas ocupações

Página 79

103-1 - Explicação sobre tema material
suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 67 a 70

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 67 a 70

404-1 - Média de horas de treinamento
por ano por colaborador

Página 67

404-3 - Análise de desempenho
e desenvolvimento de carreira

Página 70

GRI 306 Efluentes
e Resíduos

GRI 302 Energia

Página 67 a 70

Sim

GRI 305 Emissões

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 90

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 90, 91

Página 90, 91

Página 91

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

Página 92

103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 92

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 92

301-1 Materiais usados por peso ou volume

Página 93

Abordagem de gestão

Página 94

FP7 - Adição de nutrientes

Página 94

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

Página 95, 96

103-2 - Abordagem de gestão e seus
componentes

Página 95, 96

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 95

306-2 - Resíduos por tipos e métodos
e disposição

Página 97

ÁGUA
E EFLUENTES
103-1 - Explicação sobre tema material

Sim

Página 95, 98
Página 100, 101

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 95

306-1 - Lançamento de efluentes
por qualidade e destino

Página 101

Sim

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 102

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 102 a 104

302-1 - Consumo de energia
dentro da organização

Página 103

Página 102 a 104

302-3 - Intensidade energética

Página 104

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

Página 102

103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 104, 105

103-3 - Avaliação da abordagem de gestão

Página 104, 105

305-1 - Emissões diretas GEE (escopo 1)

Página 105

305-4 - Intensidade das emissões de GEE

Página 105

Sim

COMUNIDADES E
INVESTIMENTO SOCIAL

Sim

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão e seus
componentes

GRI 413 Comunidades 103-3 - Avaliação da abordagem de gestão
Locais
413-1 - Operações com engajamento

de comunidades locais
413-2 - Operações com impactos ambientais
negativos em comunidades locais

Sim

Página 106
Página 106
Página 106
Página 106, 108, 110

Sim

Página 118

RELACIONAMENTO COM CLIENTES
GRI 416 –
Saúde e
Segurança do
Consumidor

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes
416-2 – Incidentes de não conformidade
com regulamentos e/ou códigos voluntários
relacionados a impactos dos produtos na saúde
e segurança do consumidor

Página 46

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras
103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

Página 93

GRI 417 –
Marketing
417-2 – Incidentes de não conformidade
e Rotulagem com regulamentos e/ou códigos voluntários
relacionados a rotulagem

Sim

Sim

ENERGIA
E EMISSÕES

Sim

RESÍDUOS

146

Página 95, 96

103-2 - Abordagem de gestão e seus
componentes

103-2 - Abordagem de gestão
e seus componentes

GRI 303
- Água

NUTRIÇÃO
E SAUDABILIDADE

GRI 306 Efluentes
e Resíduos

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

Página 65

INSUMOS

GRI-G4

Página 94

103-1 - Explicação sobre tema material
e suas fronteiras

301-1 Materiais usados por peso ou volume

GRI 301-1 Materiais

Página 94

FP7 - Adição de nutrientes

ÁGUA
E EFLUENTES

Página 126

EMBALAGENS

GRI 301-1 Materiais

Abordagem de gestão

RESÍDUOS

DESENVOLVIMENTO
DO CAPITAL HUMANO

GRI 401Emprego

Sim

NUTRIÇÃO
E SAUDABILIDADE

ECONÔMICO
103-1 - Explicação sobre tema
material e suas fronteiras

Página 93

417-3 – Incidentes de não conformidade
com regulamentos e/ou códigos voluntários
relacionados a campanhas
de marketing e comunicação

Página 46
Página 46

Página 46
Página 46

Página 46

147
Página 95, 98

RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO 2017

EDIÇÃO
M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos.
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
Arquivos Internos
Frames de Vídeo Institucional
Shutterstock (Capa)
M. DIAS BRANCO
Rodovia BR 116, Km 18, sem número
Eusébio/CE
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