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 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 2T07 e 1S07 

 
Eusébio – CE, 14 de agosto de 2007 – A M. Dias Branco S.A. (Bovespa: MDIA3), empresa líder nos 
mercados de biscoitos e de massas no Brasil, anuncia hoje seus resultados do segundo trimestre do ano 
de 2007 (2T07) e o primeiro semestre de 2007 (1S07). As demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia são elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Lei das 
Sociedades por Ações e nas regulamentações da CVM (“BR GAAP”). As Informações financeiras 
relacionadas ao 2T06 e 1S06, aqui apresentadas para efeito de comparação com o 2T07 e 1S07 são do 
tipo pro forma, visando não refletir os seguintes efeitos: (i) cisão parcial, ocorrida em 31 de março de 
2006, quando foram retirados bens, direitos e obrigações de nosso balanço patrimonial não relacionados 
às nossas principais atividades – fabricação de biscoitos e massas, farinha e farelo de trigo, margarinas e 
gorduras vegetais; e (ii) recuperação do crédito de PIS e COFINS, através da ação movida pela 
Companhia sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/98, que gerou no 2T06 uma receita líquida de 
impostos no valor de R$ 20,9 milhões (ver o tópico “Exclusão do crédito de PIS e COFINS”) .  
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Teleconferência de  
Resultados do 2T07 e 1S07 
 

Data:  
16 de agosto de 2007. 
 

Horários: 
 

> Português (BR GAAP) 
10:00 hs (horário de Brasília) 
09:00 hs (horário Nova Iorque) 
Tel: (55-11) 4003-9004 
Replay: (55-11) 4003-9004 
Código: Dias Branco 
  
> Inglês (BR GAAP) 
12:00 hs (horário de Brasília) 
11:00 hs (horário Nova Iorque) 
Tel.: 1 (973) 935-8893 
Replay: 1 (973) 341-3080  
Código: 9128555 
 

Cotação: 
Fechamento em 29/06/2007 
MDIA3: R$ 30,00 por Ação 
Valor de Mercado:R$ 3.444,0 
milhões 

 
 A Receita Líquida no 1S07 foi de R$ 724,0 milhões, 

apresentando um crescimento de 10,8% sobre os R$ 653,3 
milhões verificados no 1S06. No 2T07 a Receita Líquida 
cresceu 6,3% (de R$ 344,0 milhões no 2T06 para R$ 365,8 
milhões no 2T07). 

 O volume total vendido atingiu 470,0 mil toneladas no 1S07, 
um crescimento de 6,2% em relação ao 1S06. No 2T07 o 
volume de produção totalizou 238,3 mil toneladas, 
apresentando um aumento de 5,1%. 

 O EBITDA Ajustado atingiu R$ 133,4 milhões no 1S07, contra 
R$125,5 milhões no 1S06 (+6,3%). O EBITDA Ajustado do 2T07 
foi de R$ 63,7 milhões e de R$ 68,8 milhões no 2T06, uma 
redução de 7,4%. 

 A Dívida Líquida no final do 1S07, no valor de R$ 128,5 
milhões, decresceu 33,8% em relação ao 1S06. A Dívida 
Líquida no final do 1S07 representava 0,5 do EBITDA Ajustado 
dos últimos 12 meses, contra 0,8 no 1S06.  

 O nível de utilização da capacidade de produção atingiu 
73,1% no 1S07, em comparação com 66,4% no mesmo período 
de 2006 (+6,7 p.p.). No 2T06 a utilização da capacidade de 
produção foi de 66,3% e enquanto no 2T07 foi de 74,2% (+7,9 
p.p.). 

  
Dados Financeiros e Operacionais 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Receita Líquida  (R$ MM) 365,8 344,0 6,3% 724,0    653,3      10,8%
Volume de Vendas (Em mil toneladas) 238,3 226,8 5,1% 470,0    442,6      6,2%
EBITDA Ajustado (R$MM) 63,7   68,8   -7,4% 133,4    125,5      6,3%
Margem EBITDA Ajustada 17,4% 20,0% -2,6 p.p. 18,4% 19,2% -0,8 p.p.
Dívida Líquida (R$ MM) 128,5 194,1 -33,8% 128,5 194,1      -33,8%
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (últ. 12 meses) 0,5     0,8     -37,5% 0,5        0,8          -37,5%
Nível de Utilização da Capacidade de Produção 74,2% 66,3% 7,9 p.p. 73,1% 66,4% 6,7 p.p.  
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DESEMPENHO SETORIAL 
 
O cenário macroeconômico no Brasil continua favorecido pelos bons ventos externos da economia 
mundial. O setor de consumo, impulsionado pela contínua queda das taxas de juros, controle da inflação e 
aumento da massa salarial, deve continuar sendo beneficiado pelo quadro geral de estabilidade na 
economia brasileira. A região Nordeste, onde a Companhia tem expressiva atuação, vem crescendo a taxa 
superior à do País, em decorrência do crescimento da indústria, do turismo e também dos programas 
sociais do governo. 
 
Acreditamos que o cenário favorável da economia brasileira está bem alicerçado pelo sólido quadro do 
balanço de pagamentos, que continua surpreendendo positivamente. O acúmulo das reservas 
internacionais pelo Banco Central, que em poucos meses deverão superar o estoque da dívida externa 
total (pública e privada), e o forte crescimento das exportações criam as condições de um quadro de 
solvência externa inédito para o País. 
 
Assim, o cenário econômico continua positivo e acreditamos que o Real deve continuar com sua tendência 
de valorização, permitindo a continuidade do ciclo de queda de juros, apesar de claros sinais de 
aquecimento da atividade econômica. Ademais, os investimentos públicos e privados anunciados para os 
próximos anos, notadamente nas áreas da construção civil, mercado imobiliário e infra-estrutura, 
corroboram nossa crença na aceleração do ritmo de crescimento do País. A melhora da renda agregada 
trará impactos positivos sobre o setor de consumo e mercado em que atuamos, visto que o consumo per-
capita desses produtos tende a aumentar com a elevação da renda. De fato, apesar do crescimento do PIB 
ter ficado apenas em 3,7% em 2006, trabalhamos com uma projeção de 4,5% para o ano de 2007. 
 
Além do cenário macroeconômico do País, a análise do desempenho da Companhia no segundo trimestre 
de 2007 deve também considerar aspectos próprios dos setores em que atuamos, nominadamente, os 
segmentos de biscoitos, massas e farinha de trigo, por serem os segmentos mais significativos para a 
Companhia (em torno de 95% do faturamento bruto). 
 
Em relação ao mercado de biscoitos e massas, serão apresentados dados com base em pesquisa da A.C. 
Nielsen considerando o primeiro semestre de 2007. Ressaltamos o crescimento da nossa participação 
tanto no mercado de Massas como em Biscoitos (18,3% e 14,1% respectivamente), ampliando nossa 
liderança nacional em ambos os mercados. Outro destaque do segundo trimestre é a retomada da 
liderança no mercado de Massas na região Sul, região que consome os produtos de maior valor agregado 
desse mercado no país. Em 2004, o primeiro ano após a aquisição da “Adria”, a marca “Isabela” ocupava a 
segunda colocação na região Sul com 9,9% de participação. Hoje somos líderes em todos os três estados 
do Sul com 14,3% do mercado. Essa retomada é mais um fruto do sucesso do modelo de administração da 
Companhia. 
 
Merece destaque, ainda no segmento de massas, a Companhia ter ampliado sua liderança na Região 
Nordeste, alcançando expressivos 25,5% de todas as vendas realizadas naquela Região. 
 
A Companhia continua otimista também em relação ao mercado de Biscoitos, adotando estratégias que 
têm trazido bons resultados tanto em áreas onde já temos uma participação relevante do mercado como 
expandindo a presença em novos mercados. Nacionalmente, tínhamos 13,3% do mercado no final de 2006 
e no final do primeiro semestre de 2007 aumentamos nossa participação em volume para 14,1% (contra 
7,5% do segundo colocado). Destacamos, também, a ampliação da liderança na região Nordeste com 26% 
do volume e 27% do faturamento da região.  
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É importante salientar que na metodologia utilizada pela Nielsen não são coletadas informações referentes 
a algumas localidades, como o interior dos Estados do Maranhão e Piauí (região Nordeste), os Estados do 
Tocantins e Mato Grosso do Sul (região Centro-Oeste) e todos os estados da região Norte. A Companhia 
comercializa seus produtos em todos esses locais citados, mas os mesmos não são capturados pelas 
pesquisas de mercado da Nielsen. Portanto, quando nos referirmos neste documento a “Brasil” ou a 
“mercado brasileiro”, estaremos considerando apenas o grupo de estados selecionados no estudo da 
Nielsen, dada a inexistência de dados confiáveis que cubram o mercado de todo o País. 
 
 

 MERCADO BRASILEIRO DE BISCOITOS E MASSAS NO 1S07 
 
As regiões Nordeste e Sudeste se destacam como maiores consumidoras no 1S07, sendo responsáveis 
por 73,5% das vendas em volume físico e 71,9% das vendas em reais. A representatividade da região 
Nordeste é menor em termos de volume financeiro do que em volume físico, o que demonstra um maior 
consumo de produtos de menor valor agregado na respectiva região. 

 
BISCOITOS - Segmentação de Vendas no Mercado brasileiro por Região – 1S07 

 

Sudeste
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Analisando as diferentes categorias de biscoitos no 1S07 verifica-se que os “Recheados”, “Água e Sal” e 
“Cream Cracker” são responsáveis por aproximadamente metade das vendas, tanto em volume físico, 
quanto financeiro. Constata-se também que Recheados e Salgados se enquadram como categorias de 
maior valor agregado, dado que a participação percentual em volume financeiro supera a participação 
percentual em volume físico. 
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BISCOITOS - Segmentação de Vendas no mercado brasileiro por Produto – 1S07 
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No caso do segmento de massas alimentícias, constata-se que a região Sudeste foi responsável por mais 
da metade das vendas no 1S07, em função de fatores culturais associados à alimentação e maior renda da 
população. A representatividade da região Nordeste, em termos de volume físico, é superior à de volume 
financeiro, o que novamente demonstra um maior consumo de categorias de menor valor agregado na 
respectiva região. 

 
MASSAS ALIMENTÍCIAS - Segmentação de Vendas no mercado brasileiro por Região – 1S07 
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Fonte: AC Nielsen

 
As principais categorias de massas alimentícias no referido ano são “Sêmola sem ovos” e “Ovos / Sêmola 
com ovos”, representando aproximadamente 70% das vendas totais tanto em termos físico como 
financeiro. A categoria “Comum” demonstra ser de menor valor agregado que as anteriores, sendo muito 
consumida no Nordeste, enquanto que a “Grano Duro” se configura como a de maior valor agregado. 
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MASSAS ALIMENTÍCIAS - Segmentação de Vendas no mercado brasileiro por Produto – 1S07 
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Fonte: AC Nielsen
 

 
Desde dezembro de 2005 a Companhia passou a atuar no segmento de massas instantâneas, que possui 
um valor agregado superior ao de massas alimentícias e se configura como um mercado de grande 
crescimento e ótimas perspectivas, em função da rapidez, praticidade e facilidade de preparo da massa, o 
que tem gerado uma ótima aceitação pelo mercado. 

 

Segmentação de Vendas no mercado brasileiro 

Massas Alimentícias X Massas Instantâneas – 1S07 
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Fonte: AC Nielsen   

 
FARINHA DE TRIGO 
 
A Abitrigo não divulgou pesquisa sobre o consumo de farinha de trigo no mercado brasileiro relativa ao 
segundo trimestre de 2007. A última pesquisa realizada consta na divulgação dos nossos resultados do 
1T07. 
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 ACOMPANHAMENTO DO MERCADO DE COMMODITIES 
 
A atividade econômica desenvolvida pela Companhia tem, como já enfatizado, forte concentração na 
produção e comercialização de produtos nos segmentos alimentícios de biscoitos, massas e farinha de 
trigo. Esses segmentos contam em sua matriz de produção com dois importantes insumos, os quais 
participam com grande relevância na formação dos custos variáveis da Companhia. Esses insumos são: (i) 
o trigo em grão (que representa 42,5% de nosso CPV e 27,2% da Receita Líquida no 2T07); e (ii) o óleo 
vegetal (que representa 7,1% de nosso CPV e 4,5% da Receita Líquida no 2T07).  
 
Diante disso, considerando que o acompanhamento do mercado do trigo e do óleo vegetal consome 
importante atenção da gestão da Companhia e se constitui em fator relevante na determinação de seu 
desempenho e geração de resultados, apresentamos a seguir algumas informações e comentários sobre a 
matéria. Com relação a óleo vegetal, destacaremos os óleos de soja e palma por serem os mais 
representativos, embora também utilizemos o óleo de algodão. 
 
TRIGO  
 
O mercado de trigo tem passado por contínuos ajustes entre oferta e demanda nos últimos meses. A 
demanda mundial tem crescido se comparada aos anos anteriores, enquanto a oferta está em um quadro 
de queda, devido à utilização de cereais para a produção de biocombustíveis, das limitações da oferta 
Argentina, além dos eventos climáticos ocorridos nos Estados Unidos e no Leste Europeu.  
 
A procura por biocombustíveis tem crescido exponencialmente com os problemas gerados pelo 
aquecimento global. Alguns cereais estão sendo utilizados para a sua produção, o que implica na 
diminuição da oferta destes grãos para fins alimentícios.  
 
Esta situação poderá mudar, visto que a SAGPyA (Secretaria de Agro, Ganado, Pesca y Alimentación de 
Argentina) tem estimado um aumento da produção do trigo para a temporada 2006/07 se comparada a 
anterior e prevê, também, um aumento da área de produção para a safra de 2007/08. 
 
Nos Estados Unidos, no mês de abril ocorreu uma onda de frio que atingiu as lavouras americanas, 
reduzindo a safra daquele país em, aproximadamente, quatro milhões de toneladas, além da chuva que 
vem caindo recentemente, durante a colheita do trigo, que contribuiu para a perda de quantidade e 
qualidade do grão. O Leste Europeu, por sua vez, sofreu uma forte seca que assolou suas lavouras, 
contribuindo para a diminuição da produção desta região.  
 
Tais acontecimentos fizeram com que os estoques mundiais sofressem uma queda expressiva. Segundo o 
International Grains Council (Conselho Internacional de Grãos), a previsão é que o estoque mundial de 
trigo seja de 111 milhões de toneladas no final desta temporada, número este inferior em 4 milhões de 
toneladas  se comparado ao ano anterior. Assim, o preço do trigo subiu para o patamar mais alto dos 
últimos 11 anos. Durante o mês de abril, por exemplo, o preço médio do trigo estava no patamar de US$ 
FOB 214,00 por tonelada. Em maio, este preço já aumentou para US$ FOB 224,71 e, no final do segundo 
trimestre, passou para o patamar médio US$ FOB 244,00 por tonelada. Assim, a commodity sofreu um 
aumento do seu preço médio de 14,0% durante o período analisado.  
 
A valorização cambial do Real frente ao Dólar amenizou o impacto do preço do trigo no Brasil. Com a 
cotação de R$ 1,90 por dólar, o preço da tonelada atingiu o patamar de R$ 463,60 no final do segundo 
trimestre. Caso a cotação desta moeda houvesse permanecido no patamar médio de 2005, por exemplo, a 
R$ 2,50, o preço do grão estaria 32% superior, chegando a R$ 610,00 por tonelada no referido período. 
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Espera-se que no segundo semestre de 2007 os preços do trigo se mantenham firmes e com liquidez 
restrita. Atualmente o preço do trigo para entrega em dezembro está sendo vendido a US$ FOB 255,00, 
isto é, a um nível próximo dos preços médios negociados no fim do segundo trimestre deste ano. 
  
Sabendo da importância do trigo para sua produção, a Companhia monitora sistematicamente o mercado 
mundial de commodities, avaliando todos os fatores que impactam nos preços deste grão. Aliando este 
monitoramento a sua grande capacidade de armazenamento (210 mil toneladas), a Companhia manteve 
seu desempenho histórico na otimização de seu processo de compra, adquirindo o trigo a preços médios 
inferiores à média do mercado (economia média de 14,25% no 2T07, conforme demonstrado no gráfico 
abaixo). 
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 ÓLEOS VEGETAIS  
 

O mercado de óleo de soja manteve-se praticamente estável durante o segundo trimestre do ano corrente. 
O mercado acompanhou uma supersafra de soja na América do Sul, com a produção chegando ao 
patamar de 108 milhões de toneladas, a maior já vista neste continente em toda a história. O resultado 
contribuiu para que a oferta suportasse a demanda crescente do mercado puxada pelos dois grandes 
consumidores mundiais: a Índia e a China. 

Os preços no segundo trimestre de 2007 permaneceram firmes próximos de R$ 1.650,00 por tonelada. 
Porém, a crise energética argentina, agravada nas últimas semanas, fez com que o Governo limitasse o 
horário de funcionamento das indústrias. Essa limitação de horários contribuiu para a diminuição da oferta 
do produto no mercado, gerando rumores de que toda a demanda seria transferida para o Brasil. Esse fato 
influenciou para que os preços reagissem e chegassem ao patamar próximo de R$ 1.700,00 por tonelada.  
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Os Estados Unidos, maior produtor mundial do grão, já estão com sua área plantada e com o clima sem 
variações prejudiciais. Espera-se que, em setembro, este país colha uma safra tão boa quanto a passada. 
Assim, se o preço do petróleo mantiver no patamar atual, o mercado prevê a manutenção dos preços para 
os próximos meses. 

O mercado de óleo de palma, por sua vez, sofreu uma maior pressão durante o período analisado. A forte 
demanda global por alimentos e por biodiesel fez com que o preço desta commodity encerrasse o primeiro 
semestre no patamar de US$ 840,00 por tonelada, 30% superior ao mesmo período do ano passado. 
Porém, a expectativa futura é que os preços se mantenham estáveis e inferiores ao atual, visto que a 
oferta mundial tem crescido. A Malásia, por exemplo, maior produtor mundial do óleo de palma, prevê uma 
safra de 16,5 milhões de toneladas para 2007, superior em cerca de 600 mil toneladas se comparada ao 
ano passado. Atualmente, o preço do produto para entrega em dezembro está sendo negociado a US$ 
FOB 750,00 por tonelada.  

A Companhia, com sua capacidade de estocagem aliada a uma política de compras eficiente, conseguiu 
comprar, ao longo deste período, a preços médios inferiores aos preços médios de mercado. Os gráficos 
abaixo demonstram que a economia média ficou em torno de 3,04% para o óleo de soja e de 8,48% para o 
óleo de palma em relação aos preços de aquisição do mercado. 
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DESTAQUES OPERACIONAIS 
 
A estrutura operacional da Companhia é composta pela M. Dias Branco S/A, com sede no Estado do 
Ceará, e sua controlada, a Adria Alimentos do Brasil Ltda, com sede na Cidade de São Caetano do Sul, 
Estado de São Paulo, as quais, em conjunto, contam com 14 unidades comerciais e 10 unidades 
industriais, cujas ações de produção, comercialização e distribuição logística são coordenadas de forma 
centralizada e integrada. As unidades industriais estão localizadas nos Estados do Ceará (3 unidades), Rio 
Grande do Norte (1 unidade), Bahia (1 unidade), Paraíba (1 unidade), São Paulo (3 unidades) e Rio 
Grande do Sul (1 unidade). 
 
O processo produtivo da Companhia é verticalizado, produzindo as duas principais matérias-primas 
(farinha e gordura vegetal) para a produção de massas e biscoitos. No 2T07, 89,7% de toda a farinha de 
trigo e 68,2% de toda gordura vegetal utilizadas foram fabricadas internamente. 
 
No 2T07, 47,6% das vendas brutas totais da Companhia foram efetuadas através de canais diretos 
enquanto que as vendas mediante canais indiretos alcançaram o índice de 52,4%. A distribuição direta é 
concentrada nos grandes centros consumidores e nas demais localidades a distribuição é terceirizada.  
 
A base de clientes é bastante pulverizada, visto que as vendas para o nosso maior cliente representaram 
5,2% da receita bruta do 2T07 e 5,1% da receita bruta do 1S07. 
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Período 2T07 
 

Seqüência Acumulado Na Faixa Acumulada
Maior Cliente 1 25,3 5,2% 5,2%
49 Subseqüentes 50 157,7 32,5% 37,7%
50 Subseqüentes 100 38,9 8,0% 45,8%
900 Subseqüentes 1000 98,3 20,3% 66,0%
Demais Clientes Todos clientes 164,8 34,0% 100,0%

485,0

Vendas - 2T07
(R$ Milhões)

Participação Relativa nas VendasMaiores Clientes

TOTAL  
 
Período 1S07 
 

Seqüência Acumulado Na Faixa Acumulada
Maior Cliente 1 48,9 5,1% 5,1%
49 Subseqüentes 50 303,1 31,7% 36,9%
50 Subseqüentes 100 73,1 7,7% 44,5%
900 Subseqüentes 1000 188,8 19,8% 64,3%
Demais Clientes Todos clientes 341,1 35,7% 100,0%

955,0

Maiores Clientes Vendas - 1S07
(R$ Milhões)

Participação Relativa nas Vendas

TOTAL  
    
No 2T07 a Companhia ampliou sua liderança de mercado, em termos de volume, nos segmentos de 
biscoitos e massas, conforme os gráficos a seguir:  
 

Market Share - Dias Branco (%)

13,9 13,3 13,2 13,4 13,6 13,9 14,1

15,5 15,7 15,4
16,2

17,7 17,8 18,3

mai a
jun/06

jul a
ago/06

set a
out/06

nov a
dez/06

jan a
fev/07

mar a
abr/07

mai a
jun/07

Biscoitos Massas
 

                                        Fonte: AC Nielsen. 
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BISCOITOS – Market Share – 1S07* 

 

12,2%

11,0%

7,8%

9,9%

8,0%

51,1%

Faturamento

13,9%

7,5%

7,5%

6,3%
6,1%

58,7%

Volume

 
DIAS BRANCO A B C D Outros  

                                * Nota: Média semestral. 
 

             MASSAS – Market Share – 1S07* 
 

18,3%

11,2%

12,5%

6,9%

4,8%

46,3%

Faturamento

17,9%

12,0%

10,8%

6,4%

5,9%

46,9%

Volume

DIAS BRANCO X Y Z T Outros
 

                                * Nota: Média semestral. 
 
No 2T07 o nível de utilização da capacidade instalada atingiu 74,2%, um acréscimo de 7,9 pontos 
percentuais em relação ao 2T06 (66,3%). A capacidade instalada no 2T07 está 1,4% maior do que a 
existente no 2T06, em virtude do início de mais uma linha de produção de biscoitos, em novembro de 
2006, pela unidade de Aratu (Bahia) e de mais uma linha de produção de massas, em junho de 2006, pela 
unidade de Tambaú (Paraíba). Este aumento do nível de utilização deveu-se à expansão da produção nas 
linhas de massas (incluindo linhas instaladas em 2006), e nas unidades de moagem de trigo 
(especialmente em Aratu e Tambaú).  
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Evolução no trimestre 
 

2T07 2T06 2T07 2T06 2T07 2T06 2T07 2T06 2T07 2T06
Produção Total 53,4     53,5     50,7       46,8    205,4    171,2   14,0        13,6     323,4   285,1  
Capacidade Total de Produção 74,2     71,1     79,9       77,0    262,5    262,6   19,5        19,5     436,1   430,2  
Nível de Utilização da Capacidade 71,9% 75,2% 63,4% 60,8% 78,2% 65,2% 71,8% 69,7% 74,2% 66,3%
* Em mil toneladas

TotalProdução Efetiva / Capacidade de 
Produção *

Biscoitos Massas Farinha e Farelo Marg. e Gorduras

 
 
Evolução no semestre 

 

1S07 1S06 1S07 1S06 1S07 1S06 1S07 1S06 1S07 1S06
Produção Total 103,5   102,0   96,5       87,2    409,9    355,0   28,1        26,9     637,9   571,1  
Capacidade Total de Produção 148,4   142,3   159,8     154,1  525,0    525,1   39,0        39,0     872,2   860,5  
Nível de Utilização da Capacidade 69,7% 71,7% 60,4% 56,6% 78,1% 67,6% 72,1% 69,0% 73,1% 66,4%

* Em mil toneladas

Marg. e Gorduras TotalProdução Efetiva / Capacidade de 
Produção *

Biscoitos Massas Farinha e Farelo

 
 
RESULTADOS DO PERÍODO 
 
 
A receita bruta consolidada no 2T07 totalizou R$ 485,0 milhões, um acréscimo de 9,3% em relação aos 
R$ 443,7 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, decorrente do aumento no volume de 
vendas em 5,0% e no preço médio dos produtos em 4,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 1S07 a receita bruta consolidada atingiu R$ 955,0 milhões, representando um acréscimo de 14,3% 
em relação aos R$835,6 milhões registrados no 1S06, decorrente do aumento no volume de vendas em 
6,2% e no preço médio dos produtos em 7,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmento Rec. Bruta Peso Preço Méd. Rec. Bruta Peso Preço Méd. Rec. Bruta Peso Preço Méd.

Biscoitos 237,0 53,3    4,45            231,5 55,6   4,16           2,4% -4,1% 7,0%
Massas 118,6 50,3    2,36            106,1 47,5   2,23           11,8% 5,9% 5,8%
Farinha e Farelo 107,6 122,6  0,88            84,9 111,1 0,76           26,7% 10,4% 15,8%
Margarinas e Gorduras 21,3 8,2      2,60            20,6 7,9     2,61           3,4% 3,8% -0,4%
Diversos 0,5 3,9      0,13           0,6 4,7   0,13         - - -
TOTAL 485,0 238,3  2,04           443,7 226,8 1,96         9,3% 5,1% 4,1%
* Receita Bruta em R$ milhões, Peso em Toneladas Mil e o Preço Médio em R$/Kg.

2T062T07 Variações

Segmento Rec. Bruta Peso Preço Méd. Rec. Bruta Peso Preço Méd. Rec. Bruta Peso Preço Méd.
Biscoitos 465,3 104,3  4,46            423,0 103,4 4,09           10,0% 0,9% 9,0%
Massas 223,8 96,1    2,33            196,5 87,6   2,24           13,9% 9,7% 4,0%
Farinha e Farelo 221,2 248,6  0,89            173,3 227,0 0,76           27,6% 9,5% 17,1%
Margarinas e Gorduras 43,9 16,7    2,63            41,9 16,1   2,60           4,8% 3,7% 1,2%
Diversos 0,8 4,3      0,19           0,9 8,5   0,11         - - -
TOTAL 955,0 470,0  2,03           835,6 442,6 1,89         14,3% 6,2% 7,4%
* Receita Bruta em R$ milhões, Peso em Toneladas Mil e o Preço Médio em R$/Kg.

1S07 1S06 Variações
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Composição da Receita Bruta 

52,2% 48,9% 50,6% 48,7%

23,9%
24,5% 23,5% 23,4%

19,2% 22,2% 20,7% 23,2%

4,6% 4,4% 5,0% 4,6%

2T06 2T07 1S06 1S07
Biscoitos Massas
Farinha e Farelo Margarinas e Gorduras  

64,7%21,1%

8,7%
5,6%

Vendas por Região (% da Receita Bruta) -
2T07

Nordeste Sudeste Sul Demais

66,4%
19,9%

8,2%
5,5%

Vendas por Produto (% da Receita Bruta) -
1S07

Nordeste Sudeste Sul Demais  
 
Vale destacar que no dia 02 de abril iniciamos a operação com o novo ERP da Companhia, fato que foi 
objeto de comunicação ao mercado em 02/03/2007; apesar de terem sido efetuados exaustivos testes pré-
operacionais, encontramos algumas dificuldades na operacionalização do novo sistema (ERP), menores 
do que a maioria dos casos semelhantes, mas que contribuíram para a redução do volume de vendas da 
Companhia no mês de abril, refletindo, conseqüentemente, no decréscimo da receita e no aumento do 
custo dos produtos vendidos, pela absorção dos custos fixos.  
 
Para uma melhor compreensão, vale destacar que se compararmos somente o bimestre Maio e Junho de 
2007 com o mesmo período de 2006, a Receita Bruta subiu 13,9% e a Receita Líquida 11,0%, portanto 
maior do que verificado na comparação do período trimestral (9,3% e 6,3%, respectivamente), e em linha 
com o crescimento que a Companhia vem apresentando no ano de 2007. 
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BISCOITOS 
 
A receita no segmento biscoitos atingiu o total de R$ 237,0 milhões no 2T07, um crescimento de 2,4% 
em comparação ao 2T06, explicado, essencialmente, pelo aumento de 7,0% no preço médio dos biscoitos.  
 
As marcas de biscoitos (Adria, Isabela e Zabet) tiveram um acréscimo de 10,1%, 21,3% e 20,1%, 
respectivamente, no 2T07 em relação ao 2T06. 
 
O volume vendido de biscoitos no 2T07 foi de 53,3 mil toneladas, uma redução de 4,1% em relação as 
55,6 mil toneladas do 2T06, decorrente do decréscimo nas vendas dos biscoitos “Salgados” em 1,2 mil 
ton e “Doces/Amanteigados” em 0,7 mil ton, em função principalmente do aumento no preço médio que 
ocasiona, inicialmente, uma redução do volume vendido. Em contraponto, houve crescimento nas vendas 
de biscoitos de maior valor agregado como: Recheados em 0,2 mil ton e Wafer em 0,1 mil ton.  
 
O preço médio deste segmento de produtos passou de R$4,16/kg no 2T06 para R$ 4,45/kg no 2T07, 
apresentando um aumento de 7,0%.Tal variação foi influenciada, essencialmente, pelo aumento de tabela 
promovido pela Companhia visando a ajustar os preços dos produtos face às mudanças ocorridas nos 
últimos meses no patamar de custo dos principais insumos (trigo e óleo vegetal). 
 
No semestre, a receita no segmento biscoitos atingiu o total de R$ 465,3 milhões no 1S07, um 
crescimento de 10,0% em comparação ao 1S06, explicado, essencialmente, pelo aumento de 9,0% no 
preço médio dos biscoitos. Nossas marcas de biscoitos (Fortaleza, Adria e Isabela) tiveram um acréscimo 
de 12,6%, 5,6% e 20,4%, respectivamente, no 1S07 em relação ao 1S06. 
 
Destaca-se no 1S07 o aumento na quantidade vendida dos biscoitos “Água e Sal/Cream Craker “de 4,2 mil 
ton, “Recheados” de 0,9 mil ton e “Maria/Maisena” de 0,6 mil ton, basicamente, nos Estados de São Paulo, 
Bahia e Rio Grande do Sul.   
 
O acréscimo do volume vendido dos biscoitos, ocorrida no semestre, resulta, também, de ações realizadas 
pela Companhia desde o 1T07, como a campanha de vendas realizada para os biscoitos Cream Cracker 
“Fortaleza”, com sorteio de prêmios aos consumidores, junto às mudanças estratégicas implementadas na 
área comercial, dentre as quais se destaca a migração das vendas de Pronta Entrega para Pré-Venda, 
permitindo maior eficiência no atendimento das necessidades dos clientes.  
 
O preço médio deste segmento de produtos no passou de R$4,09/kg no 1S06 para R$ 4,46/kg no 1S07, 
apresentando um aumento de 9,0%, explicado pelo aumento no preço médio dos biscoitos, como já 
mencionado. 
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RICHESTER FORTALEZA ADRIA ISABELA ZABET OUTRAS 
MARCAS

Evolução da Receita Bruta por Marca - Biscoitos

2T06

2T07

10,1% 21,3%

20,1% 57,0%

-1,2%

-11,0%

 
 

FORTALEZA RICHESTER ADRIA ISABELA ZABET OUTRAS 
MARCAS

Evolução da Receita Bruta por Marca - Biscoitos

1S06
1S07

12,6% -2,8%

5,6% 20,4%
26,3% 56,3%

 
 
MASSAS 
 
A receita no segmento massas atingiu o total de R$ 118,6 milhões no 2T07, um incremento de 11,8% em 
comparação aos R$ 106,1 milhões do 2T06, influenciado, basicamente, pelo aumento de 5,9% no volume 
de vendas de massas e no preço médio de 5,8%. Vale ressaltar o acréscimo de 20,9% na venda das 
massas da marca “Adria”, bem como de 48,5% na venda de produtos da marca “Isabela”. 
 
O segmento de massas apresentou no trimestre um crescimento de 5,9%, atingindo um volume de vendas 
de 50,3 mil toneladas frente as 47,5 mil toneladas do 2T06. No 2T07 destacou-se o crescimento na 
quantidade vendida das massas sêmola com ovos de 1,4 mil ton, comum de 0,4 mil ton e instantânea de 
0,4 mil ton, principalmente em São Paulo (+1,0 mil ton), Bahia (+0,9 mil ton), Paraíba (+0,6 mil ton) e Rio 
Grande do Sul (+0,4 mil ton).  
 
Vale ressaltar que o crescimento na venda de massas continua influenciado pelas melhorias 
implementadas na área comercial, dentre as quais se destaca a migração das vendas de Pronta Entrega 
para Pré-Venda, mencionada anteriormente, e o aumento do número de clientes em função do foco no 
pequeno varejo. Tais mudanças fizeram com que conseguíssemos no último bimestre (maio-junho/2007), 
de acordo com os dados da A.C. Nielsen, a recuperação da liderança de massas na Região Sul através da 
nossa marca “Isabela”, pois no mercado de biscoitos já éramos líderes. 
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O preço médio deste segmento de produtos passou de R$2,23 mil por tonelada no 2T06 para R$2,36 mil 
por tonelada, apresentando um acréscimo de 5,8% no 2T07, resultante do início do processo de revisão 
dos preços em função da mudança mais sensível no custo do trigo nos últimos meses. 
 
No semestre, a receita no segmento massas atingiu o total de R$ 223,8 milhões no 1S07, um incremento 
de 13,9% em comparação aos R$ 196,5 milhões do 1S06, influenciado, basicamente, pelo aumento de 
9,7% no volume de vendas de massas e no preço médio de 4,0%, em virtude dos fatores apresentados 
acima. 
 

ADRIA FORTALEZA BASILAR ISABELA RICHESTER
IMPERADOR

Outras 
Marcas 

Próprias

Marcas de 
Terceiros

Evolução da Receita Bruta por Marca - Massas

2T06
2T07

20,9%

-7,5%
2,7%

-8,6%

32,4%

48,5%

0,0%58,6%

 
 

ADRIA FORTALEZA BASILAR RICHESTER ISABELA IMPERADOR Outras 
Marcas 

Próprias

Marcas de 
Terceiros

Evolução da Receita Bruta por Marca - Massas

1S06
1S07

23,8%

-4,9%
4,6%

39,4%

67,9%
35,0%

1,8%

6,5%
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FARINHA E FARELO DE TRIGO 
 
A receita no segmento de farinha e farelo de trigo foi de R$ 107,6 milhões no 2T07, um crescimento de 
26,7% em comparação aos R$ 84,9 milhões do 2T06. Esse crescimento é explicado pelo aumento no 
volume de vendas em 10,4%, e principalmente pela elevação de 15,8% dos preços médios no trimestre.  
 
Dentre as marcas de farinha de trigo, a “Medalha de Ouro” e a “Finna” tiveram um desempenho mais 
representativo no segmento. A farinha de trigo “Medalha de Ouro” teve um aumento na receita bruta de R$ 
5,3 milhões (13,4%) no 2T07 e de R$ 16,9 milhões no 1S07 (22,0%) e a marca “Finna” cresceu sua receita 
bruta em R$ 5,8 milhões (33,9%) no 2T07 e em R$ 15,0 milhões (45,9%) no 1S07 em relação ao mesmo 
período de 2006. 
 
No trimestre, o volume vendido de farinha e farelo de trigo apresentou um crescimento de 10,4% em 
relação ao 2T06, atingindo um volume de vendas de 122,6 mil toneladas. O incremento no volume é 
explicado pelas mudanças estratégicas na comercialização, implantadas no trimestre anterior, advindas da 
atuação no estado de Alagoas mediante uma unidade da própria Companhia (antes concentrada num 
distribuidor); do ingresso de novos representantes no Estado de Pernambuco e pelo estabelecimento de 
parcerias estratégicas com distribuidores nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, que se tornaram 
vendedores exclusivos de nossas farinhas de trigo.  
 
O preço médio deste segmento de produtos passou de R$ 0,76/kg para R$ 0,88/kg (+15,8%) no segundo 
trimestre, refletindo alta que se observou no mercado para os preços do trigo em grão nos últimos meses, 
conforme já mencionado nos comentários setoriais antecedentes. 
 
No primeiro semestre de 2007 a receita no segmento de farinha e farelo de trigo foi de R$ 221,2 
milhões, um crescimento de 27,6% em comparação aos R$ 173,3 milhões do 1S06. O volume cresceu 
9,5%, apresentando um volume de vendas de 248,6 mil toneladas, e o preço médio passou de R$ 0,76/kg 
para R$ 0,89/kg (+17,1%). 
 
 
 

MEDALHA DE 
OURO

FINNA MONARCA ADORITA ARATU PURO SABOR OUTRAS 
MARCAS

Evolução da Receita Bruta por Marca - Farinha

2T06
2T07

13,4%

33,9%

46,2%
20,0%

44,3%

33,3% 100,0%
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MEDALHA 
DE OURO

FINNA MONARCA ADORITA ARATU PURO 
SABOR

OUTRAS 
MARCAS

Evolução da Receita Bruta por Marca - Farinha

1S06
1S07

22,0%

45,9%

46,6% 25,9%

19,8%
44,7% 100,0%

 
MARGARINA E GORDURAS 
 
A receita no segmento de Margarinas e Gorduras passou de R$ 20,6 milhões no 2T06 para R$ 21,3 
milhões no 2T07, o que representa um aumento de 3,4% no período. Dentre as marcas de margarinas, as 
que mais cresceram, em relação à receita bruta, foram “Puro Sabor” em R$ 1,9 milhões (+25,3%) no 2T07 
e em R$ 4,0 milhões (+27,4%) no 1S07, além da marca “Medalha de Ouro” que cresceu em R$ 1,2 
milhões (+27,9%) no 2T07 e em R$ 2,7 milhões (+31,8%) no 1S07. 
 
O volume vendido de margarinas e gorduras no trimestre totalizou 8,2 mil toneladas, um acréscimo de 
3,8% se comparado ao 2T06. Em relação ao semestre, o volume vendido de margarinas e gorduras 
somou 16,7 mil toneladas, um acréscimo de 3,7% se comparado ao 1S06. Este aumento foi influenciado, 
principalmente, pelo ingresso de novos representantes no Estado de Pernambuco, pelas mudanças 
estratégicas na comercialização advindas da atuação no estado de Alagoas mediante uma unidade da 
própria Companhia (antes concentrada num distribuidor) e pelo estabelecimento de parcerias estratégicas 
com distribuidores no estado do Rio Grande do Norte. 
 
No semestre, o preço médio passou de R$ 2,60/kg para R$ 2,63/kg (+1,2%), decorrente do repasse do 
aumento de preços do óleo nos últimos meses, conforme já mencionado nos comentários iniciais deste 
documento. 
 
Os gráficos abaixo demonstram a estratégia da Companhia em concentrar as vendas de margarinas nas 
marcas “Puro Sabor”, do tipo doméstica, e “Medalha de Ouro”, do tipo food service. 

PURO SABOR MEDALHA DE 
OURO

ADORITA BOULANGER BEL CAMPO AMORELA OUTRAS 
MARCAS 

PRÓPRIAS

MARCAS DE 
TERCEIROS

Evolução da Receita Bruta por Marca - Margarinas

2T06
2T07

25,3%

27,9%

-6,3%

-60,0%
-33,3% 100,0%-16,7%

-80,8%
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PURO SABOR MEDALHA DE 
OURO

ADORITA BOULANGER BEL CAMPO AMORELA OUTRAS 
MARCAS 

PRÓPRIAS

MARCAS DE 
TERCEIROS

Evolução da Receita Bruta por Marca - Margarinas

1S06
1S07

27,4%

31,8%

-3,2%

-53,8%
-28,6% 100,0%-9,1%

-73,7%

 
 

 RECEITA LÍQUIDA 
 
A Receita Líquida no 2T07 totalizou R$ 365,8 milhões, um acréscimo de 6,3% em relação aos R$ 344,0 
milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Os impostos e deduções da Receita Bruta 
atingiram R$ 119,2 milhões, contra R$ 99,7 milhões registrados no 2T06, crescimento este decorrente do 
aumento nos descontos comerciais concedidos, em virtude do ajuste normal do mercado ao repasse do 
aumento dos custos ao preço dos produtos. 
 
Em relação ao 1S07, a Receita Líquida totalizou R$ 724,0 milhões, um acréscimo de 10,8% contra os R$ 
653,3 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Os impostos e deduções da Receita Bruta 
atingiram R$ 231,0 milhões, contra R$ 182,3 milhões registrados no 1S06. 
 

 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 
 
Os custos e despesas operacionais totalizaram R$ 340,4 milhões no 2T07, o que representa um 
aumento de 12,2% em comparação aos R$ 303,5 milhões do mesmo período do ano anterior. No 
acumulado do semestre, os custos e despesas operacionais totalizaram R$ 664,7 milhões no 1S07, o 
que representa um aumento de 14,2% em comparação aos R$ 582,1 milhões no 1S06. Os principais itens 
que levaram a este resultado são detalhados a seguir. 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A variação de 14,0% nos Custos Operacionais (59,7% da Receita Líquida para 64,0% em 2007, variação 
de 4,3 p.p) decorreu, principalmente: 
 

 Do aumento do custo do trigo, pois no 2T07 o preço do cereal subiu em virtude dos eventos 
destacados no cenário descrito no preâmbulo deste informativo;  

Custos Operacionais 
(R$ milhões) 2T07 % RL 2T06 % RL AH% - 2T AH -%RL 1S07 % RL 1S06 % RL AH% - 1S

Matéria Prima 149,7 40,9% 118,7 34,5% 26,1% 7,1 p.p 276,1 38,1% 222,0 34,0% 24,4%
Trigo 99,4   27,2% 72,4   21,0% 37,3% 6,2 p.p 182,0 25,1% 138,7 21,2% 31,2%
Óleo 16,6   4,5% 14,2   4,1% 16,9% 0,4 p.p 29,7   4,1% 26,9   4,1% 10,4%
Açúcar 5,0     1,4% 8,8     2,6% -43,2% -1,2 p.p 10,9   1,5% 16,4   2,5% -33,5%
Outros 28,7   7,8% 23,3   6,8% 23,2% 1,7 p.p 53,5   7,4% 40,0   6,1% 33,8%

Embalagens 28,7   7,8% 30,1   8,8% -4,7% -1,0 p.p 58,4   8,1% 55,9   8,6% 4,5%
Mão-de-obra 25,5   7,0% 25,3   7,4% 0,8% -0,4 p.p 50,6   7,0% 47,5   7,3% 6,5%
Gastos Gerais de Fabricação 16,9   4,6% 17,4   5,1% -2,9% -1,2 p.p 39,6   5,5% 39,1   6,0% 1,3%
Depreciação e Amortização 13,3   3,6% 13,9   4,0% -4,3% -0,4 p.p 27,7   3,8% 24,5   3,8% 13,1%
TOTAL 234,1 64,0% 205,4 59,7% 14,0% 4,3 p.p 452,4 62,5% 389,0 59,5% 16,3%



                                                                       
  

Página 20 de 31 

 Do crescimento do custo do óleo que desde o final do ano de 2006 evidenciou alta nos preços 
em decorrência do já mencionado na análise desse setor feita inicialmente;  

 Do acréscimo do custo médio da farinha e gordura utilizada no processo produtivo da controlada 
Adria, classificada como "Outros", visto que tanto o trigo quanto o óleo tiveram seus preços no 
2T07 mais elevados do que o mesmo período de 2006; 

 Da redução do custo do açúcar, decorrente da oferta superavitária no mercado internacional, 
principalmente pelo excesso de oferta da Índia e aumento de produção em 2007 dos principais 
exportadores dessa commodity. É importante lembrar que desde o final do ano de 2005 até 
meados do 2T06 os preços do açúcar subiram consideravelmente, devido a especulação de 
preço pelo mercado em função do aumento na demanda de cana-de-açúcar para produção de 
etanol; 

 Da redução do custo com embalagem que foi decorrente de uma redução de preços negociada 
com alguns fornecedores para o 2T07. 

 

No 1S07 observou-se um acréscimo de 16,3% em relação ao mesmo período do ano de 2006 (de R$ 
389,0 milhões para R$ 452,4 milhões). Essa variação decorreu pelos motivos apresentados na variação do 
2º trimestre, e adicionalmente pelo aumento de 6,5% nos custos com mão-de-obra (de R$ 47,5 milhões 
1S06 para R$ 50,6 milhões no 1S06), decorrente, basicamente, do reajuste salarial concedido aos nossos 
colaboradores. 
 
Destaca-se que no mês de abril/2007, como houve uma queda no volume de produção e vendas, esse 
mês contribui para uma maior absorção dos gastos fixos nos custos unitários provocando uma queda 
adicional da margem no 2T07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As despesas com vendas totalizaram R$ 74,4 milhões no 2T07, representando um acréscimo de 18,3% 
em relação aos R$ 62,9 milhões do 2T06, (18,3% da Receita Líquida para 20,3% em 2007) motivada 
principalmente pelo aumento das despesas com bonificações, verbas contratuais e fretes e carretos 
decorrente do crescimento das vendas e, adicionalmente pelo aumento de: 
 

 67,9% nas despesas com propaganda e marketing (de R$ 2,8 milhões no 2T06 para R$ 4,7 
milhões no 2T07), no período, em função essencialmente da mídia realizada para a nova 
campanha de vendas dos biscoitos Cream Cracker “Fortaleza”; 

 3,2% nas despesas com pessoal (de R$ 27,9 milhões no 2T06 para R$ 28,8 milhões no 2T07) 
decorrente, basicamente, do reajuste salarial médio de 4,3% concedido aos nossos 
colaboradores no 2T07. 

 

Despesas Operacionais 
(R$ milhões) 2T07 2T06 AH% - 2T 1S07 1S06 AH% - 1S

Vendas 74,4   62,9   18,3% 142,5 121,4 17,4%
Administrativas e gerais 17,8   24,2   -26,4% 39,4   40,7   -3,2%
Honorários da administração 2,1     1,7     23,5% 3,6     3,0     20,0%
Tributárias 4,5     4,7     -4,3% 10,6   13,9   -23,7%
Depreciação e amortização 9,1     6,7     35,8% 17,3   15,3   13,1%
Outras despesas/(receitas) operacionais (1,6)    (2,1)    -23,8% (1,1)    (1,2)    -8,3%
TOTAL 106,3 98,1   8,4% 212,3 193,1 9,9%
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No acumulado do semestre, as despesas com vendas passaram de R$ 121,4 milhões para R$ 142,5 
milhões, um aumento de 17,4% no período, influenciado pelos mesmos motivos do 2º trimestre. 

 

As despesas administrativas e gerais atingiram R$ 17,8 milhões no 2T07, um decréscimo de 26,4% 
comparado aos R$ 24,2 milhões do 2T06, (7,0% da Receita Líquida para 4,8% em 2007) explicado 
principalmente pela redução de 44,5% nas despesas com serviços de terceiros (de R$ 4,8 milhões no 
2T06 para R$ 2,7 milhões no 2T07), tais como honorários de advocacia e serviços de auditoria. No 2T06 
foram registrados pagamentos: (1) de serviços técnicos especializados em auditoria contábil nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005, no total de R$ 0,8 milhões; e (2) de despesas com a 
reestruturação societária, cisão e abertura de capital, o que contribui para a elevação destas despesas no 
período em relação ao 2T07.  
 
Analisando a variação das despesas administrativas e gerais entre os semestres de 2006 e 2007 contata-
se um decréscimo menor do que aquele ocorrido na comparação trimestral, de 3,2% (de R$ 40,7 milhões 
no 1S06 para R$ 39,4 milhões no 1S07), em função de despesas extraordinárias ocorridas no 1T07 com 
pessoal e serviços de terceiros, decorrente da política de reestruturação do quadro funcional da 
Companhia, de consultorias nas áreas de gestão empresarial, informática e recursos humanos e auditoria 
contábil. 

 
Apesar do crescimento da receita bruta operacional e das operações, as despesas tributárias 
apresentaram queda de 4,3% no trimestre, reduzindo de R$ 4,7 milhões no 2T06 para R$ 4,5 milhões no 
2T07.  No primeiro semestre de 2007 a redução foi de 23,7%, atingindo R$ 10,6 milhões, enquanto que no 
mesmo período de 2006 esta despesa somou R$ 13,8 milhões. A variação ocorrida entre os semestres 
deve-se principalmente ao pagamento de débitos tributários no 1S06 relacionados a períodos anteriores, 
fato que não se repetiu no 1S07, além do registro no 1T06 de despesa com IPTU da unidade de Aratu, 
relativa a dois exercícios (2005 e 2006), face uma negociação pendente à época com o Município. 
 
As despesas com depreciação e amortização somaram R$ 9,1 milhões no 2T07 (R$ 6,7 milhões no 
2T06), apresentando um acréscimo de 35,8%, em função da depreciação de obras civis realizadas em 
algumas de nossas unidades destinadas à área administrativa, do aumento da depreciação de veículos 
pela renovação da frota e de novas imobilizações na área de tecnologia. 
 

 RESULTADOS FINANCEIROS 
 
Resultado Financeiro (R$ Milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Receita Financeira 29,4       68,0         -56,8% 48,8         117,7       -58,5%
Despesa Financeiras (26,0)     (70,0)       -62,9% (49,2)       (109,6)     -55,1%
TOTAL 3,4         (2,0)         -             (0,4)         8,1           -           
 
Para melhor compreensão das variações ocorridas no resultado financeiro, optou-se por evidenciar e 
analisar as receitas e despesas financeiras sem o efeito das variações cambiais do período, como 
demonstrado no quadro abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Financeiro (R$ Milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Receita Financeira 10,8       11,2         -3,6% 18,1         28,6         -36,7%
Despesa Financeiras (12,5)     (14,4)       -13,2% (25,7)       (27,6)       -6,9%
Variações Cambiais 5,1         1,2           -             7,2           7,1           1,4%
TOTAL 3,4         (2,0)         -             (0,4)         8,1           -          

Resultado Financeiro (R$ Milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Receita Financeira 10,8       11,2         -3,6% 18,1         28,6         -36,7%
Despesa Financeiras (12,5)     (14,4)       -13,2% (25,7)       (27,6)       -6,9%
Variações Cambiais 5,1         1,2           -             7,2           7,1           1,4%
TOTAL 3,4         (2,0)         -             (0,4)         8,1           -          
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As receitas financeiras passaram de R$ 11,2 milhões no 2T06 para R$ 10,8 milhões no 2T07, 
apresentando uma redução de 3,6% no período. No 1S07 as receitas financeiras decresceram 36,7% (de 
R$ 28,6 milhões para R$ 18,1 milhões). As variações do semestre foram ocasionadas, principalmente, 
pela redução dos rendimentos, em virtude: (i) da queda das taxas de juros no País; (ii) de resgates das 
aplicações financeiras para pagamento de financiamentos efetuados no 2T06; e (iii) no 1T07 venceram-se 
títulos que quando do resgate, geraram uma perda contábil de R$ 4,9 milhões referente a diferença entre o 
valor pago pelo título e o valor de resgate, perda esta que foi compensada, ao longo dos exercícios 
anteriores, pelos juros recebidos, decorrentes dos mesmos títulos. 
 
As despesas financeiras caíram de R$ 14,4 milhões no 2T06 para R$ 12,5 milhões no 2T07, 
apresentando uma redução de 13,2% no período. No 1S07 as despesas financeiras tiveram uma queda de 
6,9% (de R$ 27,6 milhões para R$ 25,7 milhões). O decréscimo destas despesas é explicado, 
principalmente, pela redução nas taxas de juros no País. 
 
As variações cambiais passaram de uma receita de R$ 1,2 milhões no 2T06 para R$ 5,1 milhões no 
2T07, em função da valorização do Real frente ao dólar, o que refletiu um resultado positivo sobre o 
passivo em dólar. No semestre as variações cambiais passaram de uma receita de R$ 7,1 milhões para R$ 
7,2 milhões no 1S07. 
 

 LUCRO LÍQUIDO 
 
O lucro líquido passou de R$ 24,4 milhões no 2T06 para R$ 18,3 milhões no 2T07; e de R$ 49,7 milhões 
no 1S06 para R$ 35,0 milhões no 1S07, principalmente, em função do aumento no custo dos produtos 
vendidos devido a alta do preço de mercado de nossas principais matérias-primas, trigo e óleo.  
 
Destaca-se que a não adição ao lucro líquido do valor das subvenções para investimentos recebidas pela 
Companhia, através de devolução de parte do ICMS e do IRPJ devidos, decorre do fato de que tais 
subvenções não se constituem em receitas contábeis, e não podem ser, por força de lei, objeto de 
distribuição aos acionistas, devendo ser obrigatoriamente reinvestidas na empresa. Mas as referidas 
subvenções constituem inegável fonte de caixa adicional, gerada além do lucro líquido do exercício, para a 
continuidade dos investimentos e crescimento da Companhia.  
 
O quadro abaixo demonstra o volume de recursos incorporados ao patrimônio da Companhia no 2T07 e 
2T06, e também, do 1S07 e 1S06, caso adicionássemos ao Lucro Líquido do trimestre o valor das 
mencionadas subvenções para investimento (incentivos fiscais oriundos do ICMS e do imposto de renda). 
 
Resultado Após Incentivos Fiscais (R$ milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Lucro Líquido do Exercício 18,3      24,4      -25,0% 35,0     49,7      -29,6%
Incentivos Fiscais ICMS 15,9      7,7        106,5% 29,1     14,5      100,7%
Incentivos Fiscais Imposto de Renda 3,1        2,6        19,2% 7,4       6,3        17,5%
TOTAL 37,3      34,7      7,5% 71,5     70,5      1,4%  
 
Note-se que, considerando o efeito dos incentivos fiscais, o resultado da Companhia passou de R$ 34,7 
milhões para R$ 37,3 milhões, representando um acréscimo de 7,5% no período. 
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 INCENTIVOS FISCAIS 
 
Os incentivos fiscais sobre o ICMS apresentaram um crescimento de 106,5% quando comparados os 
saldos referentes ao 2T07 e 2T06; e de 100,7% no 1S07 em relação ao 1S06. Este incremento é explicado 
pela subvenção para investimentos já concedida pelo Estado do Ceará (PROVIN) à unidade Moinho Dias 
Branco, e que desde julho de 2006 foi estendida à Fabrica Fortaleza, reconhecendo os investimentos feitos 
pela Companhia no Estado para a verticalização e integração da produção, o que proporcionou o direito à 
reposição de parte do capital investido, mediante a devolução de 56,3% do ICMS contido no valor do trigo 
em grão utilizado na fabricação da farinha de trigo integrante do custo dos biscoitos e massas produzidos 
naquela unidade, bem como ao aumento da devolução de ICMS no Ceará que passou a ser de 63,75%. 
 
 
 
 
 
 
 
Os acréscimos de 19,2% no 2T07 em relação ao 2T06 e de 17,5% no 1S07 contra o 1S06 nos valores 
referentes a incentivos fiscais sobre o imposto de renda (IRPJ) foram decorrentes da ampliação do 
benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ, para as atividades de fabricação de biscoitos e massas 
alimentícias, na unidade de Aratu (Bahia), bem como farinha, subprodutos do trigo e massas alimentícias, 
na unidade de Tambaú (Paraíba), a partir de janeiro de 2007. 
 

 EBITDA 
 
EBITDA A PARTIR DO LUCRO LÍQUIDO: 
 

 
CONCILIAÇÃO DO EBITDA (em R$ milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Lucro Líquido 18,3     24,4     -25,0% 35,0     49,7     -29,6%
Imposto de Renda e Contribuição Social 10,6     14,2     -25,4% 24,0     29,8     -19,5%
Receitas Financeiras (29,4)   (68,0)   -56,8% (48,8)   (117,7) -58,5%
Despesas Financeiras 26,0     70,0     -62,9% 49,2     109,6   -55,1%
Incentivos Fiscais do ICMS 15,9     7,7       106,5% 29,1     14,5     100,7%
Resultados não Operacional (0,1)     (0,1)     0,0% (0,1)     (0,2)     -50,0%
Depreciação e Amortização sobre CPV 13,3     13,9     -4,3% 27,7     24,5     13,1%
Depreciação e Amortização Despesas Adm/Com 9,1       6,7       35,8% 17,3     15,3     13,1%
EBITDA Ajustado 63,7     68,8     -7,4% 133,4   125,5   6,3%  
 
EBITDA A PARTIR DA RECEITA BRUTA: 

 
 

CONCILIAÇÃO DO EBITDA (em R$ milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Receita Bruta 485,0   443,7   9,3% 955,0   835,6   14,3%
Impostos e deduções sobre vendas (119,2) (99,7)   19,6% (231,0) (182,3) 26,7%
Incentivos Fiscais do ICMS 15,9     7,7       106,5% 29,1     14,5     100,7%
Custos dos produtos vendidos - CPV (234,1) (205,4) 14,0% (452,4) (389,0) 16,3%
Depreciação e Amortização sobre CPV 13,3     13,9     -4,3% 27,7     24,5     13,1%
Despesas Operacionais (106,3) (98,1)   8,4% (212,3) (193,1) 9,9%
Depreciação e Amortização Despesas Adm/Com 9,1       6,7       35,8% 17,3     15,3     13,1%
EBITDA Ajustado 63,7     68,8     -7,4% 133,4   125,5   6,3%  

Incentivos Fiscais (R$ milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
ICMS 15,9     7,7         106,5% 29,1      14,5     100,7%
IRPJ 3,1       2,6         19,2% 7,4        6,3       17,5%
TOTAL 19,0     10,3       84,5% 36,5      20,8     75,5%
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 VALOR ADICIONADO 
 
A Companhia divulgou a Demonstração do Valor Adicionado que tem por objetivo demonstrar o valor da 
riqueza gerada no período e a sua respectiva distribuição entre os elementos que contribuíram para sua 
geração. O gráfico abaixo apresenta os mencionados percentuais de distribuição: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 2T06 registramos uma recuperação do crédito de PIS e COFINS no valor líquido de impostos de R$ 
20,9 milhões, em virtude da ação movida pela Companhia ter transitado em julgado na época, na qual 
alegamos a inconstitucionalidade da Lei nº 9.718/98. Tais créditos influenciaram nos resultados daquele 
período da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para fins de comparabilidade entre os períodos analisados, excluímos os efeitos da recuperação do crédito 
de PIS e COFINS no resultado do 2T06. Dessa forma, demonstramos no quadro abaixo as rubricas 
contábeis antes e depois da exclusão do crédito tributário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Adicionado - 2T07

36,6%

36,2%

15,9%

11,3%

Valor Adicionado - 1S07

10,9%

15,8%

34,6%

38,7%

Valor Adicionado - 1S07

10,9%

15,8%

34,6%

38,7%

Valor Adicionado - 1S07

10,9%

15,8%

34,6%

38,7%

EXCLUSÃO DO CRÉDITO DE PIS E COFINS

DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS VALOR

Receita Financeira (atualização do valor principal do crédito) 13,2
Outras receitas operacionais (valor principal do crédito) 18,5
Imposto de Renda e Contribuição Social (10,8)

Resultado Líquido - Crédito PIS e COFINS 20,9

DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS
2T06 
Antes

2T06 
Depois Crédito

Receita Financeira 130,9 117,7 13,2
Outras receitas operacionais 19,7 1,2 18,5
Imposto de Renda e Contribuição Social (40,6) (29,8) (10,8)
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DÍVIDA, CAPITALIZAÇÃO E CAIXA 
 

Capitalização (em R$ milhões) 30/06/2007 30/06/2006 Variação
Curto Prazo 370,6             362,2             2,3%
Longo Prazo 190,6             241,8             -21,2%
Endividamento Total 561,2             604,0             -7,1%
(-) Caixa * (432,7)            (409,9)            5,6%
(=) Dívida Líquida 128,5             194,1             -33,8%
(+) Patrimônio Líquido 925,2             836,5             10,6%
Capitalização 1.486,4          1.440,5          3,2%
* Inclui Caixa e Disponibilidades  

 
Indicadores Financeiros 30/06/2007 30/06/2006 Variação 
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado (últ. 12 meses) 0,5                 0,8                 -37,5%
Dívida Líquida / PL 13,9% 23,2% -40,1%
Endividamento / Ativo Total 34,1% 36,7% -7,1%  

 
Ao final de 2º trimestre de 2007, a dívida bruta da Companhia totalizava R$ 561,2 milhões (66,0% no curto 
prazo e 34,0% no longo prazo), 7,1% menor que o saldo registrado ao final do 2T06, e a dívida líquida 
totalizava R$ 128,5 milhões, 33,8% inferior ao respectivo saldo em 2T06.  
 
Com relação ao grau de alavancagem financeira da Companhia, representado pela relação dívida líquida 
sobre o patrimônio líquido, o indicador ao final no 2T07 foi de 13,9%, contra 23,2% referente ao 2T06.  
 
A Companhia encerrou o 2T07 com um caixa (disponibilidades mais aplicações em títulos de liquidez 
imediata) de R$ 432,7 milhões, contra R$ 409,9 milhões no 2T06, um acréscimo de 5,6% no período.  
 
Composição Endividamento (Em Milhões) Indexador Juros (a.a.)* 30/06/2007 30/06/2006 Variação
Moeda Nacional 257,8        328,4        -21,5%
FINAME TJLP 3,54% (3,25% em 2006) 36,2          29,6          22,3%
Financiamentos - BNDES 2,50% (2,49% em 2006) 39,8          60,7          -34,4%
Financiamentos de Insumo - BNB 18,30% -              1,7            -100,0%
Financiamentos de Tributos Estaduais (PROADI) TR - 1,9            1,1            72,7%
Financiamentos de Tributos Estaduais (PROVIN) TR - 12,2          33,4          -63,5%
Financiamentos de Tributos Estaduais (PROVIN) TJLP - 52,5          27,3          92,3%
Financiamentos de Tributos Estaduais (DESENVOLVE) TJLP - 22,2          13,7          62,0%
Financiamentos BNB-FNE 14,00% 78,8          83,6          -5,7%
MORDEMAQ 12,11% (12,08% em 2006) 1,7            1,3            30,8%
PROGEREN-BNDES TJLP 3,50% 5,4            63,6          -91,5%

Empréstimos bancários - Capital giro CDI 3,50% -              12,4          -100,0%
Financiamentos BNB -FNE-Capital de Giro 11,50% 7,1            -              100,0%

Moeda Estrangeira 303,4        275,6        10,1%
Financiamentos de importação insumos USD 5,87% (5,22% em 2006) 275,0        239,5        14,8%
Financiamentos de Máquinas e Equipamentos USD Libor + 1,07% ( 1,00% em 2006) 6,2            10,9          -43,1%
Financiamentos de Máquinas e Equipamentos EURO Eurolibor + 1,75% (1,00% em 2006) 0,5            0,9            -44,4%
Emprestimos de Capital de Giro USD 5,0% 21,7          24,3          -10,7%
TOTAL 561,2        604,0        -7,1%  
* Taxa de Juros em 30/06/2007, exceto quando especificada outra data. 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
  

Página 26 de 31 

A Companhia opta por não realizar o hedge do preço de nossos principais insumos (trigo e óleo) em 
função da nossa capacidade de armazenamento, acompanhamento do mercado e planejamento de 
compras, mas realiza o hedge da taxa de câmbio. Temos passivos indexados a moeda estrangeira (dólar 
em sua maior parte), decorrentes principalmente da importação do trigo, que são protegidos mediante 
aplicações financeiras indexadas ao dólar, conforme demonstrado abaixo.  
 
 
 
 
 
 
INVESTIMENTOS  
 
Os investimentos, confirmando a baixa necessidade de CAPEX da Companhia em face dos investimentos 
realizados ao longo dos últimos anos, totalizaram R$ 7,1 milhões no 2T07 em comparação aos R$ 12,4 
milhões no 2T06, e R$ 13,3 milhões no 1S07 em comparação aos R$ 37,6 milhões no 1S06. Os principais 
itens que compuseram os gastos com investimentos no 2T07 foram: (i) máquinas e equipamentos e (ii) 
obras civis. 
 

Investimentos (R$ milhões) 2T07 2T06 Variação 1S07 1S06 Variação
Instalações 0,1 0,0 100,0% 0,3 0,4 -25,0%
Máquinas e Equipamentos 1,0 5,9 -83,1% 3,4 15,5 -78,1%
Obras Civis 5,1 5,5 -7,3% 7,4 11,7 -36,8%
Veículos 0,2 0,3 -33,3% 0,2 0,4 -50,0%
Computadores e Periféricos 0,2 0,2 0,0% 0,4 1,6 -75,0%
Móveis e utensílios 0,1 0,3 -66,7% 0,6 1,3 -53,8%
Outros 0,4 0,2 100,0% 1,0 6,7 -85,1%

Total 7,1      12,4    -42,7% 13,3    37,6     -64,6%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 30/06/07 30/06/06
Ativos (em USD milhões) 98,4           109,7              
Passivos (em USD milhões) 157,6         131,5              
SALDO (59,2)       (21,8)              
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MERCADO DE CAPITAIS 
 
As ações da Companhia tiveram boa performance desde o IPO - Initial Public Offer até o final desse 
trimestre, superando em todo o período o Ibovespa e o IGC. 
 

Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 Mai/07 Jun/07

17/10/2006 a 29/06/2007

Volume MDIA3 IBOV IGC

MDIA3 X IBOV X IGC

Rentabilidade (%)

IPO

Volume Médio: MDIA3

 
Em 29 de junho de 2007, as ações MDIA3 estavam cotadas à R$ 30,00, representando um valor de 
mercado da Companhia de R$ 3.444,0 milhões. Em relação ao preço da ação no dia 17 de outubro de 
2006, de R$ 21,00, as ações da Companhia apresentaram uma valorização de 42,9%, enquanto o 
Ibovespa e o IGC cresceram 39,8% e 42,1%, respectivamente. O volume financeiro médio diário 
negociado no período foi de R$2,9 milhões. 
 
FATOS ADMINISTRATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
Na Assembléia Geral Ordinária do dia 25 de abril de 2007, foi eleito um novo membro independente do 
Conselho de Administração, o Sr. Leonardo P. G. Pereira. O nome do novo membro foi indicado por 
acionistas minoritários e ratificado pelo acionista controlador, reafirmando o compromisso da Companhia e 
do acionista controlador com elevados níveis de governança corporativa. 

Na Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de maio de 2007, houve a investidura dos 
conselheiros eleitos na Assembléia Geral Ordinária, a aprovação das informações trimestrais relativas ao 
primeiro trimestre de 2007, e a eleição de quatro membros para compor o Comitê de Auditoria da 
Companhia. 
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PRÓXIMOS EVENTOS 
 
1. Teleconferência – Resultados do 2º Trimestre e 1º Semestre de 2007 

 
Data: 16 de agosto de 2007 
 
Português:   
10h00 (horário de Brasília)   Telefone:  +55 (11) 4003-9004 
     Replay:   +55 (11) 4003-9004 
      Código:   Dias Branco 
 
 
Transmissão ao vivo pela internet: http://www.mdiasbranco.com.br/ri 
 
Inglês:   
12h00 (horário de Brasília)   Telefone:  +1 (973) 935-8893 
     Replay:   +1 (973) 341-3080  
      Código:   9128555 
 
Transmissão ao vivo pela internet: http://www.mdiasbranco.com.br/ir 
 

 
Sobre a Dias Branco 
 
 

A M. Dias Branco S.A., companhia com mais de meio século de existência, é líder na fabricação e venda 
de biscoitos e massas alimentícias, atuando também nos segmentos de moagem de trigo, refino de óleo, 
gorduras, margarinas e cremes vegetais. Suas marcas são sinônimos de tradição e qualidade, 
estabelecendo um vínculo de confiança e respeito com o consumidor. 
 
 
Aviso Legal 
 
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre 
resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da M Dias 
Branco a são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da 
diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de mudanças nas 
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, 
portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
(Em R$ milhões)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 485,0 443,7 9,3% 955,0 835,6 14,3%
Venda de Produtos ou Serviços 485,0 443,7 9,3% 955,0 835,6 14,3%

DEDUÇÕES À RECEITA OPERACIONAL (119,2) (99,7) 19,6% (231,0) (182,3) 26,7%
Imposto/deduções sobre vendas (119,2) (99,7) 19,6% (231,0) (182,3) 26,7%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 365,8 344,0 6,3% 724,0 653,3 10,8%

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (234,1) (205,4) 14,0% (452,4) (389,0) 16,3%

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 131,7 138,6 -5,0% 271,6 264,3 2,8%

DESPESAS OPERACIONAIS (106,3) (98,1) 8,4% (212,3) (193,1) 9,9%
Vendas (74,4) (62,9) 18,3% (142,5) (121,4) 17,4%
Administrativas e gerais (17,8) (24,2) -26,4% (39,4) (40,7) -3,2%
Honorários da administração (2,1) (1,7) 23,5% (3,6) (3,0) 20,0%
Despesas tributárias (4,5) (4,7) -4,3% (10,6) (13,9) -23,7%
Despesas com depreciação e amortização (9,1) (6,7) 35,8% (17,3) (15,3) 13,1%
Outras despesas (receitas) operacionais 1,6 2,1 -23,8% 1,1 1,2 -8,3%

RESULTADO OPERACIONAL - antes do Resultado Financeiro 25,4 40,5 -37,3% 59,3 71,2 -16,7%
Receitas Financeiras 29,4 68,0 -56,8% 48,8 117,7 -58,5%
Despesas Financeiras (26,0) (70,0) -62,9% (49,2) (109,6) -55,1%

RESULTADO OPERACIONAL- após Resultado Financeiro 28,8 38,5 -25,2% 58,9 79,3 -25,7%
Resultado não operacional 0,1 0,1 0,0% 0,1 0,2 -50,0%

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA TRIBUTAÇÃO 28,9 38,6 -25,1% 59,0 79,5 -25,8%

Impostos de renda e contribuição social (10,6) (14,2) -25,4% (24,0) (29,8) -19,5%

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO 18,3 24,4 -25,0% 35,0 49,7 -29,6%

1S06 Variação2T07 2T06 Variação 1S07
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BALANÇO PATRIMONIAL 30/6/2007 30/6/2006 Variação
(Em milhões)
ATIVO
CIRCULANTE 714,9 792,5 -9,8%
Caixa e Bancos 35,5 34,4 3,2%
Aplicação Financeira 242,5 375,5 -35,4%
Títulos e Valores Mobiliários 50,9 0,0 -          
Contas a Receber de clientes 157,9 165,2 -4,4%
Estoques 171,8 168,4 2,0%
Impostos a Recuperar 43,0 21,3 101,9%
Adiantamento a fornecedores 4,1 18,0 -77,2%
Outras contas a receber 9,2 9,5 -3,2%
Despesas Antecipadas 0,0 0,2 -100,0%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 150,1 44,2 239,6%
Títulos e Valores Mobiliários 103,8 0,0 -          
Depósitos Judiciais 17,4 14,0 24,3%
Impostos a Recuperar 14,1 16,6 -15,1%
Impostos Diferidos 9,0 10,5 -14,3%
Incentivos Fiscais / Outros 5,8 3,1 87,1%

PERMANENTE 782,5 810,8 -3,5%
Investimentos 0,1 45,9 -99,8%
Imobilizado 696,5 731,2 -4,7%
Diferido / Intangíveis 85,9 33,7 154,9%

TOTAL DO ATIVO 1.647,5 1.647,5 0,0%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE 493,1 515,9 -4,4%
Financiamentos 370,6 362,2 2,3%
Fornecedores 42,9 57,2 -25,0%
Obrigações Sociais e trabalhistas 21,6 18,9 14,3%
Impostos e contribuições 52,7 65,1 -19,0%
Adiantamentos 0,6 1,8 -66,7%
Outras contas a pagar 4,7 10,7 -56,1%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 229,2 295,1 -22,3%
Financiamentos e empréstimos 190,6 241,8 -21,2%
Impostos e contribuições 9,7 13,1 -26,0%
Contas a pagar 0,0 9,0 -100,0%
Provisão para contingências 28,9 31,2 -7,4%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 925,2 836,5 10,6%
Capital Social 688,8 688,8 0,0%
Reservas de capital 119,4 48,6 145,7%
Reservas de lucros 11,6 16,5 -29,7%
Lucros acumulados 105,4 82,6 27,6%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.647,5 1.647,5 0,0%  
 


