DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – TERCEIRO TRIMESTRE DE 2011

A Administração da Empreendimentos Pague Menos S.A. anuncia e submete à sua
apreciação o resultado do terceiro trimestre de 2011 (3T11). As informações financeiras
intermediárias consolidadas foram preparadas em conformidade com as práticas
contábeis internacionais - International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e políticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP).

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A Pague Menos celebra seus 30 anos sob a mesma direção utilizando o crescimento
orgânico como a principal estratégia para alcançar e manter seu objetivo: ser a maior
empresa do Brasil. Para isto, mantivemos o ritmo acelerado de expansão no terceiro
trimestre de 2011 com a abertura de 24 novos pontos de vendas nos mais diversos
cantos do país, levando saúde, bem-estar, emprego e renda. Apesar da forte expansão e
do alto volume investido, nossos indicadores de rentabilidade continuam crescendo
acima da média do segmento de varejo farmacêutico no país, associado a uma forte
geração de caixa que mantém nossa dívida líquida/ebitda praticamente estável na
comparação trimestral. Dito isto, seguem abaixo as principais explicações para o
sucesso da maior rede de farmácias do país, segundo ranking da Abrafarma (2010).

PRINCIPAIS DESTAQUES
A companhia encerrou o período com 459 lojas em operação, 59 lojas a mais
que o fechamento do ano de 2010;
Crescimento na Receita Bruta de 29,97% em 9M11 em comparação com o
mesmo período de 2010, totalizando uma Receita Bruta de R$ 2.103 milhões;
A Receita Operacional Líquida (ROL) cresceu 29,87% no 9M11 em relação ao
9M10, totalizando R$ 2.037 milhões.
O EBITDA em 9M11 alcançou R$ 159,1 milhões no ano, aumento de 80,31%
em relação ao o mesmo período do ano anterior;
O Lucro Líquido atingiu R$ 68,4 milhões no 9M11, aumento de 68,2% se
comparado ao mesmo período de 2010

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

Abrangência Geográfica e Expansão da Rede
A Companhia encerrou o 3T11 com um total de 459 lojas, o que representa 22,7% de
aumento em relação ao 3T10, e uma variação de 5,52% na comparação trimestral,
saindo de 435 lojas no fechamento do segundo trimestre de 2011 para 459 no
fechamento do terceiro trimestre de 2011.

Quanto às reformas e adaptações no 3T11, foi alterado o layout de 14 lojas, média de
4,66 lojas/mês e, aproximadamente, 1,08 lojas/semana.
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Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Market Share
Market Share

A

companhia

atingiu

no

3T11

uma

6%

participação de mercado de 5,86% em âmbito

5,86%

nacional, o que representou um incremento de
participação de 0,56 pontos percentual se

5,46%
5,30%

comparado com o 3T10. Elevamos também o
nosso market share em quase todos os estados
onde atuamos de acordo com o IMS Health de
Setembro de 2011.

2009

2010

3T10

3T11

Comprovando sua força e poder de crescimento, em uma análise de evolução e
participação no mercado, segundo a IMS Health em Setembro de 2011, a Farmácias
Pague Menos cresceu 26% em vendas de medicamentos enquanto o mercado do ramo
fármaco varejista cresceu 14%.
Market Share por Estado

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Quadro de Funcionários
Continuando com o compromisso de geração de empregos e distribuição de renda,
nosso quadro de pessoal aumentou, conforme a abertura das lojas, e atingimos os
seguintes números:
•

Nas lojas e escritórios regionais: 11.355 funcionários;

•

No Centro de Distribuição em Fortaleza: 759; e

•

Na Administração Central, também em Fortaleza: 565.

Desta forma, encerramos o terceiro trimestre com 12.679
12 679 funcionários, dos quais
89,56%
% estão em lojas e escritórios regionais, 5,98% no Centro de Distribuição e 4,46%
4,4
estão na matriz, além de aproximadamente
aproximadamente 450 motoqueiros terceirizados que realizam
as entregas dos produtos adquiridos através do nosso delivery.
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Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Até 30 de setembro de 2011,
11, o número de Farmacêuticos em todas as lojas da rede era
de 1.165 e no SAC Farma contávamos com 15 Farmacêuticos e estagiários de Farmácia,
Farmácia
administrando o relacionamento com a ANVISA e atendendo ao público no “Serviço de
Atendimento a Clientes”.
Visando o crescimento da Empresa, no
n 3T11 foram ministradas 38.478 horas de
treinamento. Temos o programa de incentivo à educação continuada, pelo qual
patrocinamos bolsas de estudo aos nossos colaboradores, incentivando a busca
constante do aperfeiçoamento profissional.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
ATIVI

Práticas Operacionais
Geral
•

Estamos passando pelo processo de treinamentos
t
para utilização das
ferramentas do SAP;

•

Durante o 3T11 foi fechado acordo com a empresa ALIZ, responsável
pela implementação do projeto Fiscal (MASTERSAF), integrado ao
ERP-SAP e ao ERP-COSMOS. Nesse mesmo período iniciamos o
projeto.

•

Foi fechado com a Empresa Path, empresa especializada em consultoria,
para dar continuidade ao projeto de Governança de TI. No mesmo
período foi iniciado o projeto.

Qualidade
Auditoria de manutenção da certificação na norma NBR ISO 9001/2008
dos setores de Compras, Análise de Estoque, Preços, Qualidade,
Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia, Centro de Distribuição,
Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber.
Centro de Distribuição
•

Volta do KAMBAM manual, para melhoria da reposição da linha
automática;

•

Consolidação do projeto Mulheres no Centro de Distribuição.

Desenvolvimento de Sistemas
•

Evolução do Sistema de Automação Comercial para atender a integração
com Banco IBI;

•

Foi firmado contrato com a empresa IKEDA para o desenvolvimento do
nosso sistema de E-commerce, integrado com o ERP-COSMOS – em
customização.

Práticas Comerciais

A companhia trabalha, em média, com 126 laboratórios, 19 distribuidoras e 157
indústrias de não medicamentos (higiene, beleza e outros).

Atendemos a norma da ANVISA, a qual determina que todos os medicamentos,
inclusive os que não requerem prescrição, sejam mantidos dentro do balcão da farmácia.

O programa “Aqui Tem Farmácia Popular” do Ministério da Saúde tem crescido
significativamente, assim como a parceria com diversos programas de descontos
especiais para clientes de diversos laboratórios, através de um sofisticado sistema de
informatização acionado no momento da venda.

A Farmácias Pague Menos com sua estratégia de diversificar seu mix de produtos e
oferecer mais facilidade e conveniência aos clientes, inaugurou esse trimestre a Pague
Menos Home. Através de uma parceria com a Martins Comércio e Serviço de
Distribuição S/A, exclusiva no varejo farmacêutico contamos com a venda de mais de 7
mil itens pela internet. Produtos como eletroeletrônicos, cama, mesa e banho,
informática, livros e telefonia estão disponíveis aos consumidores de todo o Brasil no
nosso website www.paguemenos.com.br.

Marketing

No terceiro trimestre continuamos com as comemorações de 30 anos da Pague Menos e
com as ações da campanha base de 2011 – “A Farmácia que Abraçou o Brasil por
Inteiro”
•

Desafio Pague Menos de Vôlei – A Pague Menos patrocinou o amistoso de duas
equipes de vôlei campeãs da Superliga: Cimed/Sky (SC) X Montes Claros
(MG), o jogo foi uma reedição da final da temporada de 2009/2010. O amistoso,
que contou com a presença de Giba, Bruninho, Gustavo, faz parte das
comemorações aos 30 anos da Pague Menos. Os ingressos foram trocados por
brinquedos, que foram doados à Associação Peter Pan, que realiza diversas
ações na sua sede em Fortaleza-CE, com foco na cura do câncer infanto-juvenil,
atendendo crianças do Ceará, parte do Nordeste e Norte do país. Papai Amigo do
Peito – Concurso voltado para o público infantil. Onde os filhos enviaram
desenhos inspirados no papai. Os autores dos três melhores desenhos ganharam
um “Nitendo wii”.

•

Concurso Família – As famílias enviaram histórias de atividades que os
membros da família desenvolvem juntos. As cinco melhores histórias ganharam
R$ 1 mil.

•

Bebê Saúde Pague Menos – Foram realizados dois concursos um para clientes
outro para funcionários, com premiação semelhantes. Mais de 10 mil clientes
participaram enviando fotos de seus filhos (crianças de 6 meses a 3 anos). As 3
crianças mais votadas ganharam um ano de fraldas e uma caderneta de poupança
de R$ 1 mil e o finalista de cada estado vale-compras.

•

Abertura de 24 pontos de vendas: São Luis, Abaetetuba, Feira de Santana,
Simões Filho, Luis Eduardo Magalhães, Araxá, Porto Alegre, Vila Velha, Faria
Lima(SP), Giovani Grouchi (SP), Serrinha, Londrina, Caxias do Sul, Ipatinga,
Cacoal, Presidente Prudente, Vitória de Santo Antão, Tijuca, Lauro de Freitas,
Garanhuns, Aparecida de Goiânia, Vilhena, Serra Talhada e Chapecó.

•

Promoção nas redes sociais: “Amigos correm juntos” (prêmio: inscrição para a o
2º Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos – Etapa João Pessoa) e “Minha
amiga também ganha” (Kits da Johnson& Johnson)

•

Programa de Doação de Cadeiras de rodas. As doações são trimestrais. Neste
Terceiro trimestre, as cidades contempladas foram: Fortaleza/CE, Pacajús/CE,
Ipueras/CE, Desterro/PB, João Pessoa/PB,Campina Grande/PB, Natal/RN, São
Luis/MA, Recife/PE, Brasília/DF, Ananindeua/PA, Camaçari/BA, Udi/MG,
Uberaba/MG, Manacapuru/AM, Forquilhinha/SC, Porto Alegre/RS, Serra/ES,
Goiânia/GO, Jí-Paraná/RO, Rio Branco/AC. Totalizando 21 cadeiras doadas.

•

Revista Viva Sempre Bem – A segunda edição foi lançada em agosto, com
publicação trimestral e tiragem de 100 mil exemplares mantém o foco em
reportagens sobre saúde, comportamento, beleza e qualidade de vida, seguindo a
mesma linha editorial do programa televisivo Sempre

Até o encerramento dos nove meses de 2011, a Companhia investiu em ações de
marketing um total de aproximadamente R$ 16.627 milhões de reais.

RESULTADOS DO PERÍODO
No 3T11, os números da Companhia impressionam não só pela evolução ao longo do
ano, mas pela consistência da rentabilidade e da forte geração de caixa. Ao longo deste
trimestre, a forte e contínua expansão de nossa base de ponto de vendas, a rapidez na
maturação das lojas e o excelente trabalho na gestão de compras e estoques, permitiram

a Companhia obter melhores margens e, principalmente, trilhar novos desafios. Seguem
Segue
abaixo, as explicações sobre as principais linhas do nosso resultado:
resultado
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Receita bruta
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Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Receita Operacional Bruta
A Companhia demonstrou um aumento de 29,97%
% no comparativo entre 9M11 e 9M10.
Dentre os fatores mais relevantes que contribuíram para que se atingisse esse patamar,
podemos citar:
1. Inauguração de 24 lojas no período;
2. Crescimento do ticket médio em 6,22%, saindo de R$ 36,02 (3T10) para R$
38,26 (3T11);
O gráfico abaixo ilustra o crescimento anual e dos
do nove meses comparativos
comparativo ao período
do ano anterior da nossa receita bruta:
Faturamento

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

A Compound Annual Growth Rate (CAGR), que em português significa taxa composta
de crescimento anual, aplicada ao faturamento da Pague Menos, entre os anos de 2000 a
2010, apresentou o percentual expressivo de 23,93% a.a, demonstrando a tendência de
um crescimento sólido e constante

Lucro Bruto
Lucro Bruto

No encerramento do 3T11, houve um
aumento de R$ 153.630 milhões no lucro
bruto de R$ 353.517 para R$ 507.147

507.147
353.517

milhões, uma variação de 43,46% frente ao
encerramento do 3T10. Este incremento
decorreu da maturação mais rápida das lojas
abertas no 2S10 e do início do ano de 2011,
bem como de uma maior eficiência no
processo

de

compras,

garantindo

um
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Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

incremento em nossa margem bruta.

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Vendas
As despesas com vendas da Pague Menos no encerramento do 3T11 apresentou um
crescimento em relação ao encerramento do 3T10 de 7,24%, (9M11 = R$ 36.673 9M10
= R$ 34.197).

Despesas Administrativas
No encerramento do 3T11, as despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 327.744,
apresentando uma elevação em relação ao encerramento do 3T10 de R$ 85.061, ou
35,05%. Contribuíram para este incremento:

1. Os investimentos com a abertura de novas lojas geraram um crescimento nas
despesas com ocupação, principalmente despesas com aluguéis, no valor de
R$ 8.611, aumento de 37,09% em relação ao 9M10;

2. Os gastos com despesas de pessoal e encargos apresentaram um crescimento
de R$ 57.034 ou 35,28% em relação ao 9M10;
3. As demais despesas com ocupação, tais como: locação de bens, manutenção
e reparos e condomínios, apresentaram um crescimento de 39,22% em
relação ao 10, evoluindo de um total de R$ 5.686 em 30 de junho de 2010
para R$ 7.916 no encerramento do3T11; e
4. Os gastos com utilidades e serviços apresentaram uma evolução de 32,13%,
totalizando em R$ 19.400 no encerramento do 3T11.

No 3T11, as Despesas Administrativas corresponderam a 15,59% da Receita
Operacional Bruta.

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
As Receitas Financeiras permaneceram estáveis com uma pequena redução de 0,46%
na comparação 9M11 e 9M10 passando de R$ 3.485 milhões para R$ 3.469 milhões. A
principal origem deste decréscimo foi decorrente dos ajustes com os instrumentos
financeiros.

Despesas Financeiras
A Companhia, no encerramento do 3T11, apresentou um aumento nas despesas
financeiras equivalente a 52,36%. Grande parte se deve ao aumento dos juros pagos nos
empréstimos e do maior impacto do Ajuste a Valor Presente (AVP) e dos ajustes com os
instrumentos financeiros.

Lucro Líquido
No encerramento do 3T11, registramos um Lucro Líquido em 9M11 de R$ 68.391
milhões, um aumento de 68,2% frente aos R$ 40.660 milhões apresentados no
encerramento do 3T10. Parte desse aumento, conforme explicado nos itens acima,
decorreu da abertura de novas, da maior rapidez no processo de maturação das lojas
abertas no 1S10 e do início do ano.
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Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

EBITDA1

EBITDA

No encerramento do 3T11, registramos um
159.138

EBITDA em 9M11 de R$ 159 milhões, um
aumento de 80,31% frente aos R$ 88.256

88.256

milhões apresentados nos 9M10. Parte desse
aumento decorreu das explicações do item
anterior, bem como do menor crescimento das
9M10

despesas de vendas em relação ao lucro bruto.
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Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE

A KPMG Auditores Independentes prestou somente serviços de auditoria ou
diretamente relacionados à auditoria nos períodos apresentado.
A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam
a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente
determinam que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os seus interesses.
As informações não financeiras da Pague Menos, bem como às expectativas da
Administração quanto ao desempenho futuro da Sociedade, não foram revisadas pelos
auditores independentes.

1

O EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) consiste no lucro líquido adicionado do resultado financeiro

líquido, da depreciação e amortização, do resultado não operacional, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

Os diretores de Empreendimentos Pague Menos S.A. declaram que discutiram,
revisaram e concordaram com as opiniões expressas no relatório dos auditores
independentes e com as informações financeiras intermediárias referentes ao período
findo em 30 de setembro de 2011 e período comparativo.

AVISOS
As informações estão apresentadas de acordo com os critérios da legislação societária
brasileira, a partir das informações financeiras revisadas.

Para garantir a comparabilidade entre os períodos, as informações financeiras do
encerramento do 3T11 (3T10) foram ajustadas para refletir as mudanças de critério de
contabilização regidas pelos normativos do CPC.
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resultados aqui apresentados. Aos nossos acionistas, clientes e fornecedores, pelo apoio
e confiança, e em especial aos nossos colaboradores pela dedicação e empenho
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Fortaleza, 30 de setembro de 2011
A Administração

