DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011
A Administração da Empreendimentos Pague Menos S.A. anuncia e submete à sua
apreciação o resultado do primeiro trimestre de 2011 (1T11). 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 está funcionando há 30 anos sob a mesma direção e tem uma política
de crescimento orgânico utilizando como estratégia a abrangência geográfica que cubra
todo o território nacional. Encerramos o exercício do primeiro trimestre de 2011
consolidando nossa política de expansão de nossa rede para continuar mantendo o
nosso título de maior rede de farmácias do Brasil.

PRINCIPAIS DESTAQUES

Abertura de 23 lojas no trimestre encerrando o período com 423 lojas em
operação;
Aumento da Receita Bruta em 29,00% de 1T10 ao 1T11 totalizando R$
643.914 milhões;
A Receita Operacional Líquida cresceu 29,33% no 1T11, totalizando R$
624.701 milhões.
O EBITDA trimestral alcançou R$ 45.575 milhões no 1T11, aumento de
56,58% em relação ao valor do mesmo trimestre do ano anterior; e
O Lucro Líquido atingiu R$ 20.176 milhões no 1T11, aumento de 58,12%
se comparado ao valor do 1T10.

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
Abrangência Geográfica e Expansão da Rede

A Sociedade conta, no 1T11,
1T11 com um total de 423 lojas,, o que representa 21,90% de
aumento em relação ao 1T10, mantendo sua condição de maior rede de farmácias do
Brasil, presente em todos os Estados da federação.
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Market Share

Atingimos no 1T11 uma participação de mercado de 5,40%
% em âmbito nacional, o que
representou um incremento anual de participação de 5,68 pontos percentual. Elevamos
também o nosso market share em quase todos os estados onde atuamos.
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Quadro de Funcionários

O quadro de pessoal atingiu as seguintes cifras: nas lojas e escritórios regionais,
regionais 9.977
funcionários; no Centro de Distribuição em Fortaleza, 758;; na Administração Central,
também em Fortaleza, 523..
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Lojas e Escritórios Regionais

No 1T11, 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 de aperfeiçoamento profissional.
Contamos, ao encerramento do ano, com 11.258 funcionários, dos quais 88,62% estão
em lojas e escritórios regionais, 6,73% no centro de distribuição e 4,65% na matriz,
além de aproximadamente 450 motoqueiros terceirizados para realizar a entrega dos
produtos adquiridos através do nosso delivery.

Nas lojas, em 31/03/2011, havia mais de 900 farmacêuticos oferecendo assistência
diária nas lojas da rede. Na Administração Central, havia 40 Farmacêuticos e
estagiários de Farmácia, administrando o relacionamento com a ANVISA e atendendo
ao público no “Serviço de Atendimento a Clientes”.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Operacionais

Qualidade

No primeiro trimestre o departamento de Qualidade teve foco na manutenção da
certificação na norma NBR ISO 9001/2008 nos setores de Qualidade, Tecnologia,
Infraestrutura, Processamento de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Centro de
Distribuição, Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, Preços, Análise de
Estoque e ampliação da certificação com inclusão do setor de Compras.
Centro de Distribuição

No primeiro semestre o Centro de Distribuição teve sua área de armazenamento e de
recebimento de mercadoria ampliada de 12.000m² para 18.000m², ficando com uma
área coberta total de 30.000m². Aumento de 60% das docas passando de 20 para 32
pontos de recebimento de mercadoria. Aumento de 9% de atendimento ao pedido/lojas
em relação ao segundo semestre de 1T11 passando da média de 14.640.155
unidades/mês para 15.651.513 unidades/mês.

Tecnologia

Já sob responsabilidade da área de tecnologia, ocorreu um upgrade dos link das lojas
para 256Kb.

Fizemos a atualização do link de nossas lojas para matriz de 64kb para 256kb, e
também do nosso link principal de 34mb para 54mb. Esta atualização permite um
melhor desempenho das aplicações utilizadas pelas lojas, bem como no caso do link
principal suportar nossa expansão.
Desenvolvimento de Sistemas

No primeiro trimestre foi Implantada a Suíte Rational (IBM) para Gerência do Ciclo de
Vida da Aplicação (ALM), alinhado ao Projeto de Governança de TI.

Comunicação, Campanhas, Concursos e Prêmios

O primeiro trimestre dá início a uma série de eventos, concursos, promoções e
campanhas sob guarda-chuva da campanha base de 2011 – “A Farmácia que Abraçou
o Brasil por Inteiro”. Todas as ações foram potencializadas por veículos de
comunicação, mídias sociais e equipes nos pontos de vendas envolvendo milhares de
clientes e usuários.

Até o encerramento do primeiro trimestre a Sociedade investiu em ações de marketing
em geral um total de aproximadamente R$ 5.562 milhões de reais e destaca os
principais eventos:

Concurso Aquele Abraço, Brasil – quase dois mil participantes enviaram fotos ou
vídeos, com o tema “abraço”. Os melhores foram escolhidos para compor o
novo comercial da rede.

O Programa de TV Sempre Bem, veiculado na Rede TV!, alcança a cobertura de
126,2 milhões de telespectadores em anos de dois anos no ar.

Práticas Comerciais

Trabalhamos, em média, com 240 laboratórios, 10 distribuidoras e 150 indústrias de
não medicamentos.
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aproximadamente 80% do total das vendas, e não medicamentos (produtos de higiene,
cosméticos e outros) com 20% do total das vendas.

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.

Continuamos nossa parceria com o programa “Aqui Tem Farmácia Popular” do
Ministério da Saúde, assim como a parceria com diversos programas de descontos
especiais para clientes de diversos laboratórios, através de sofisticado sistema de
informática acionado no momento da venda.

RESULTADOS DO PERÍODO
Em milhares de Reais, exceto quando especificado.

No 1T11, os números da Companhia impressionam não só pela evolução ao longo dos
anos, bem como pela consistência da rentabilidade e da forte geração de caixa. Ao
longo deste semestre, 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. Segue abaixo, as explicações sobre as principais linhas do nosso
resultado.
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Receita Operacional Bruta

A Pague Menos demonstrou um aumento de 29,00%
% no comparativo entre 1T11 e
1T10. Dentre os fatores mais relevantes que contribuíram para que se atingisse esse
patamar, podemos citar:

1. Inauguração de 23 lojas no período.
2. Crescimento do ticket médio em 7,72%, saindo de R$ 34,09 (1T10) para R$
36,72 (1T11).

O gráfico abaixo ilustra o crescimento anual e do trimestre comparativo ao período do
ano anterior da nossa receita bruta:

Faturamento

A Compound Annual Growth Rate (CAGR), que em português significa taxa composta
de crescimento anual, aplicada ao faturamento da Pague Menos, voltada aos anos de
2000 a 2010, apresentou o percentual expressivo de 23,93%, e de 1T10 ao 1T11 a
empresa apresentou um crescimento de 29,00%, demonstrando a tendência de um
crescimento constante, permitindo a capacidade de comparação e avaliação do
desempenho de nossa empresa nestes exercícios.

Lucro Bruto

Lucro Bruto

151.143

Em 1T11, houve um aumento de R$ 39.537
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no lucro bruto em relação a 1T10, com
crescimento de 35,43%.
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DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Vendas

As despesas com vendas da Pague Menos em 1T11 apresentaram um crescimento em
relação ao 1T10 de 15,76%, (1T11 = R$ 11.380; 1T10 = R$ 9.831). Tal acréscimo é
decorrente das lojas inauguradas em 1T11.

Despesas Administrativas

Em 1T11 as despesas gerais e administrativas totalizaram R$99.199, apresentando
uma elevação em relação à 1T10 que totalizou R$ 77.212. Contribuíram para este
desempenho:

1. Os investimentos com a abertura de novas lojas geraram um crescimento nas
despesas com ocupação, principalmente despesas com aluguéis, no valor de
R$16.755, aumento de 36,06%.
2. Os gastos com despesas de pessoal e encargos apresentaram um
crescimento de R$ 64.803 ou 27,48% em relação a 1T10.

3. As demais despesas com ocupação, tais como: locação de bens, manutenção
e reparos e condomínios, apresentaram um crescimento de 31,58% em relação
à 1T10, somando um total de R$ 2.290
4. Os gastos com utilidades e serviços apresentaram uma evolução de 34,50%,
correspondente a R$ 6.319 em relação à 1T10.

Em 1T11, as Despesas Administrativas corresponderam a 15,41% da Receita
Operacional Bruta.
DÍVIDA, CAPITALIZAÇÃO E CAIXA

Receitas Financeiras

As Receitas Financeiras reduziram. A principal origem deste acréscimo é decorrente da
atualização com partes relacionadas (1T11 = 1.478 e 1T10 = R$ 1.242).
Despesas Financeiras

A Pague Menos, no 1T11, apresentou um aumento nas despesas financeiras
equivalente a 48,75%. Grande parte se deve aos juros de financiamento e emprestimos
(1T11 = R$ 20.298 e 1T10 = R$ 13.646) e da redução do impacto do Ajuste a valor
presente.
Lucro Líquido

No 1T10, registramos um Lucro Líquido de R$ 12.760. Ressalte-se que o Lucro Líquido
de 1T11 apresentou crescimento de 58,12%.
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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.

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.

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 exercício
social encerrado em 31 de março de 1T11 e exercícios comparativos.

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 1T10
foram ajustadas para refletir as mudanças de critério de contabilização regidas pelos
normativos do CPC.
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Fortaleza, 12 de agosto de 2011
A Administração

