DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – PRIMEIRO TRIMESTRE 2012
Senhores (as) Acionistas,

A Administração da Empreendimentos Pague Menos S.A., em cumprimento às disposições
legais e estatutárias, submete à apreciação de V.S.as o Relatório da Administração e as correspondentes
Demonstrações Contábeis, com o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
findo em 31 de março de 2012 e exercício comparativo 1T11.

Mensagem da Administração

Começamos mais um ano motivados pelos valores de nossa cultura e pela garra do nosso time
em manter a Pague Menos como líder no Brasil em diversos indicadores do segmento de drogarias. Nesse
sentido, nós que somos a primeira e única rede presente em todo o território nacional, aumentamos em
23,8% a quantidade de lojas quando comparado com o mesmo período de 2011. Apenas no 1T12, foram
21 novas lojas espalhadas por 13 estados: CE, MS, ES, MA, RO, BA, MG, SP, PR, DF, SC, AC e RJ.
Ao final de março de 2012, contávamos com 510 lojas, sendo que destas 301 consideramos
como “maduras”, 111 “em maturação” e 98 “novas”. A distribuição regional segue a nossa estratégia de
aumentar a presença no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, além de manter a consolidação de nossa
posição nos mercados do Norte e Nordeste. Além das novas lojas, efetivamos a alteração do layout de 07
unidades que agora possuem maior espaço de exposição e oferta de produtos. Esperamos realizar tal
adequação em outras 41 lojas até o final de 2012.
Nos orgulhamos do modelo de atuação e de gestão adotados na Pague Menos. Nos
diferenciamos de nossos concorrentes, principalmente no tocante ao posicionamento estratégico, já que
optamos por crescer organicamente. Outro grande diferencial é nosso engajamento com a
sustentabilidade, num trabalho contínuo que envolve clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade.
Para reforçar isso, lançamos no primeiro trimestre a campanha institucional “Farmácias Pague Menos. É
da Gente. É de Coração. É do Brasil”. Uma campanha emocionante, que traduz todo o nosso orgulho de
fazermos parte da maior e melhor rede de farmácia do País, e que vai permear todas as ações de
divulgação da Pague Menos em 2012. São três comerciais, que comunicam as principais ações e eventos
desenvolvidos pela Pague Menos, como doação de ambulâncias e cadeira de rodas, Circuito de Corridas,
Encontro de Mulheres, Concurso Literário, points de saúde, entre outros projetos que são organizados e
realizados pelos colaboradores para todos os clientes e a comunidade em geral. Já no nosso Centro de
Distribuição localizado em Fortaleza, investimos na substituição da iluminação por luminárias de led,
mais eficientes, econômicas e com descarte ecologicamente correto.
A Companhia, após realizar estudos e análises detalhadas sobre recursos, condições,
potencialidades técnicas, econômicas, geográficas, condições logísticas, aspectos mercadológicos e
humanos, firmou junto ao governo de Goiás um protocolo de intenções para a implantação de um Centro

de Distribuição e Logística na BR-153, KM 18, na cidade de Hidrolândia, distante 18 km de Goiânia. Em
reunião do CONDEL/FCO - Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste em 8 de fevereiro, a Companhia teve a carta-consulta aprovada para pleito de financiamento
junto ao FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) no valor de R$ 37,5 milhões. Os
demais R$ 16,1milhões virão de recursos próprios, totalizando um investimento total de R$ 53,6 milhões.
Este novo Centro de Distribuição está previsto para iniciar suas atividades no segundo semestre de 2013 e
atenderá as lojas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
A economia mundial ainda segue conturbada, apesar de tímidos sinais de recuperação da
atividade econômica nos EUA, insuficientes, no entanto, para eliminar as incertezas sobre a sua
consistência. Na Europa, recentes eleições demostraram a desaprovação da população em relação às
medidas restritivas, o que poderá fazer com que uma saída política para a crise seja ainda mais difícil.
Dada à delicada situação da economia internacional, o PIB brasileiro de 2011, divulgado em março deste
ano, mostrou que a economia do País sentiu alguns reflexos e desacelerou o ritmo de crescimento ao
registrar evolução de 2,7%. Por outro lado, o mercado de trabalho permanece aquecido. Ao final de
março a taxa de desemprego alcançou 6,2%, com ligeiro aumento em relação a fevereiro, de 0,5 p.p.,
devido à sazonalidade (demissão de contratos temporários devido ao aumento do comércio entre os meses
finais e iniciais de 2011/2012). Já o rendimento médio dos trabalhadores alcançou R$ 1.728,40, o maior
valor para um mês de março desde 2002.
O mercado de crédito para o consumidor deverá passar por um novo período de aquecimento,
já que os bancos estatais têm forçado a redução nas taxas de juros em todo o sistema bancário. Dados da
Serasa Experian mostram que o indicador de qualidade de crédito do consumidor subiu para 80,4 pontos
no primeiro trimestre de 2012, confirmando também a melhoria da qualidade de crédito no País.
Desta forma, continuamos otimistas com relação ao mercado da Pague Menos e as
possibilidades de crescimento de nossa Companhia. Atuamos no varejo de produtos de consumo básicos –
notadamente medicamentos e produtos de higiene pessoal -, onde o aumento da renda das classes C e D
tem forte correlação com a demanda dessa população. Ao mesmo tempo, o consumo por parte das classes
A e B é estável, com tendência de alta em alguns segmentos por força, principalmente, da adoção de
novos hábitos pela população e, no caso da Pague Menos, da variedade de produtos disponíveis em
nossas lojas, do número de lojas e consequente facilidade de acesso, além da readequação de layout que
torna as lojas mais agradáveis e atrativas.
Nossa filosofia sempre foi a de crescer e, assim, ajudar o Brasil a crescer. Continuamos
seguindo essa linha a cada dia de trabalho. Pensando desta forma e trabalhando duro, conseguimos
aumentar nosso market share em 0,23 p.p. nos últimos 12 meses, saltando de 5,66% no 1T11 para 5,89%
no 1T12. Também aumentamos o ticket médio de vendas em 10,70%, atingindo R$ 40,65 no último
trimestre.
Tivemos nossa excelência reconhecida por meio de algumas premiações, como o Prêmio
Contribuintes 2011 concedido pelo Governo do Estado do Ceará e, pelo 10º ano consecutivo, o Top of

Mind Paraíba concedido pelo Sistema Correio de Comunicação. Nosso Diretor-Presidente foi eleito
Empreendedor do Ano pela Ernst & Young Terco e representará o Brasil no World Entrepreneur of the
Year, versão mundial do prêmio, que acontecerá em Monte Carlo (Mônaco).
As conquistas nada mais são do que a base para as próximas metas e incentivo para que essas
metas sejam ainda mais ousadas. Confiamos em nossa estratégia, em nosso time e na certeza de que o
Brasil tem nos recebido de braços abertos.
A Administração

Highlights
•

Em 1T12, a Empresa obteve um crescimento em relação ao 1T11 de 23,86% na Receita Bruta,
que alcançou R$ 797,5 milhões.

•

O EBITDA alcançou R$ 62,5 milhões, com aumento de 37,48% em relação ao 1T11.

•

O Lucro Líquido cresceu 24,78% passando de R$ 20,2 milhões em 1T11 para R$ 25,2 milhões
em 1T12.

Destaques Financeiros e Operacionais (R$ mil)

31.03.2012

31.03.2011

Variação %

(a)
797.558

(b)
643.914

(a/b)
23,86%

Receita líquida

770.644

624.701

23,36%

Lucro bruto

Receita bruta

216.545

151.143

43,27%

Ebitda

62.530

45.483

37,48%

Lucro Líquido

25.175

20.176

24,78%

Margem Bruta

27,15%

23,47%

3,68pp

Margem Ebitda

7,84%

7,06%

0,78pp

Margem Líquida

3,16%

3,13%

0,03pp

Desempenho Operacional
A Companhia inaugurou 21 novas unidades em 1T12, chegando ao final do trimestre com um
total de 510 lojas espalhadas por 200 municípios.

Fonte: Dados gerenciais da Companhia

*Maduras: +3anos; Em Maturação: entre 1 e 3anos e Novas: <1
ano

Quanto às reformas e adaptações, em 1T12 foi reformulado o layout de 07 lojas. Tal
readequação tem origem em estudos da Companhia para a melhor disposição de gôndolas e prateleiras.
Em alguns casos, a readequação chega a gerar aumento de 30% do espaço de exposição dos produtos. As
novas lojas já são concebidas no novo padrão.

Desempenho Econômico-Financeiro

No exercício 1T12, os números da Companhia impressionam não só pela evolução, mas pela
consistência da rentabilidade e da forte geração de caixa. A contínua expansão do número de novos
pontos de vendas, a rapidez na maturação das mesmas lojas e o excelente trabalho na gestão de compras e
estoques, permitiu a Companhia obter melhores margens BRUTA, EBITDA e LUCRO LÍQUIDO.

Receita Operacional Bruta

A Pague Menos apresentou crescimento de 23,86% na receita bruta, no comparativo entre
1T12 e 1T11. Dentre os fatores mais relevantes que contribuíram para que se atingisse esse patamar,
estão: (i) inauguração de 98 lojas no período; (ii) crescimento do ticket médio em 10,70%, saindo de R$
36,72 para R$ 40,65; e (iii) crescimento de 12,65% nas vendas no conceito de mesmas lojas (same store
sales). A concentração nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste também tem sido um diferencial, já
que tais regiões tem apresentado crescimento econômico superior à média nacional.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Lucro Bruto

No encerramento de 1T12, houve crescimento de R$ 65,4 milhões no lucro bruto, que passou
de R$ 151,1 milhões em 1T11 para R$ 216,5 milhões. A variação foi de 43,27% frente ao 1T11. A
evolução mais rápida da maturação das lojas abertas nos últimos 12 meses, bem como a maior eficiência
no processo de compras, proporcionou um incremento na margem bruta da Companhia conforme o
gráfico a seguir.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Despesas Operacionais
Despesas com vendas
As despesas com vendas no encerramento de 1T12 cresceram 28,30% em relação ao 1T11,
saindo de R$ 11,38 milhões para R$ 14,60 milhões. O aumento nas despesas é decorrente,
principalmente, dos gastos com as taxas de administração das operadoras de cartão de crédito que foi de
R$ 2,9 milhões, explicando praticamente todo o incremento da conta.
Despesas Administrativas e Gerais
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 148,98 milhões, crescimento de 50,20 %
em relação ao 1T11 que foi de R$ 99,19 milhões. Esse aumento decorreu, principalmente, das despesas
com pessoal, que cresceram 43,09% no período saindo de R$ 64,80 milhões no 1T11 para R$ 92,72
milhões no trimestre atual, influenciados pelo dissídio coletivo da categoria, que este ano, em Fortaleza,
onde temos a maior concentração de funcionários, foi de aproximadamente 8,58%, e da forte abertura de
novas lojas, que por sua vez, impactaram não somente as despesas com pessoal, mas também as despesas
com ocupação, que cresceram 55,17% saindo de R$ 16,75 milhões no 1T11 para R$ 25,99 milhões no
1T12 e os gastos com utilidades e serviços, que passaram de R$ 6,31 milhões para R$ 9,19 milhões na
comparação trimestral.

EBITDA
O EBITDA de 1T12 foi de R$ 62,53 milhões, com evolução de 37,48% frente aos R$ 45,48
milhões de 1T11. O aumento das vendas no conceito de “mesmas lojas” somado ao processo de
maturação das novas lojas inauguradas contribuiu para este resultado.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
No 1T12, as receitas financeiras totalizaram R$ 2,62 milhões, uma variação de 77,33% ou R$
1,14 milhão em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A explicação para tal aumento decorre da
variação cambial no período.

Despesas Financeiras
A Companhia, no encerramento de 1T12, apresentou crescimento nas despesas financeiras
equivalentes a 23,85%, evolução de R$ 20,29 milhões para R$ 25,13 milhões. O aumento é explicado
pela maior necessidade de financiamento para desenvolvimento do plano de expansão por meio de
abertura de lojas. A conta também sofreu o impacto contábil, devido à variação cambial negativa e juros
dos empréstimos.

Lucro Líquido
A Pague Menos registrou lucro líquido de R$ 25,18 milhões no 1T12, crescimento de 24,78%
frente aos R$ 20,18 milhões de 1T11, reflexo das explicações expostas nos tópicos acima.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Endividamento
O endividamento financeiro bruto alcançou R$ 341,64 milhões em 1T12 ante R$ 260,77
milhões em 1T11. A elevação de 31,01% é explicada pela maior necessidade de financiamentos para
comportar o crescimento orgânico da Companhia por meio da abertura de novas lojas e readequação de
layout das lojas já maduras. O perfil da dívida é composto por 47,98 % no curto prazo e 52,02% no

longo prazo. Quanto à moeda, 12,66% são em dólar (protegidos por swap) e 87,34% em moeda
nacional.
Considerando as disponibilidades de R$ 21,81 milhões em 1T12, o endividamento financeiro
líquido totalizou R$ 319,82 milhões, o que representa um índice de dívida líquida sobre EBITDA
(últimos doze meses) de 1,28x.
Investimento
Os investimentos realizados ao longo do ano de 1T12 somaram R$ 15,2 milhões e foram
direcionados para equipamentos de informática, abertura de novas lojas e benfeitorias em imóveis de
terceiros.
Agradecimentos
A Administração manifesta seu agradecimento aos fornecedores, efetivos agentes na
construção de uma relação comercial honesta e duradoura. Agradece também seus demais parceiros por
acreditarem em seu projeto. Aos colaboradores, grandes responsáveis pelos resultados e aos diretores e
acionistas pelo apoio e confiança. Por fim, mas não menos importante, um muito obrigado por aqueles
que são o motivo da busca pela qualidade e menor preço: nossos clientes.
Auditores Independentes
A KPMG Auditores Independentes prestou somente serviços de auditoria ou diretamente
relacionados à auditoria nos exercícios apresentados.
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 Companhia, não foram revisadas pelos auditores independentes.
Declaração da Diretoria
Os diretores de Empreendimentos Pague Menos S.A. declaram que discutiram, revisaram e
concordaram com as opiniões expressas no relatório de revisão dos auditores independentes e com as
informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2012.

Fortaleza, 15 de maio de 2012.
A Administração.

