Divulgação de Resultados do Segundo Trimestre de 2012
Fortaleza, 14 agosto de 2012. Empreendimentos Pague Menos S.A., única rede do varejo farmacêutico
brasileiro presente em todos os estados do Brasil incluindo o Distrito Federal e que leva saúde a mais de 200
municípios do país, anuncia seus resultados referentes ao 2º trimestre de 2012 (2T12).
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as normas do IFRS e revisadas por
nossos auditores independentes (KPMG) de acordo com as práticas contábeis no Brasil. Os demonstrativos
são apresentados em reais, as taxas de crescimento na base trimestral e alguns indicadores na base
semestral, ambos comparados com o mesmo período de 2011.

Principais Destaques Operacionais e Financeiros
Abertura de lojas: Foram abertas 21 lojas ao longo do 2T12, totalizando 531 lojas ao final do período.
Receita Bruta: R$ 1.610,5 milhões no 1S12, crescimento de 19,68% na base semestral;
Margem Bruta: 28,04% no 2T12, expansão de 279 bps na base trimestral;
Ebitda: R$ 70,2 milhões no 2T12, crescimento de 18,97% na base trimestral e R$ 132,7 milhões no
1S12, crescimento de 26,92% na base semestral;
Margem Ebitda: 8,64% no 2T12, expansão de 23 bps no 2T12 frente ao 2T11;
Lucro Líquido: R$ 32,6 milhões, o que equivale a 4,01% de margem líquida (% da Receita Bruta),
incremento de 18 bps na base trimestral;
Emissão de Debêntures: Foi concluída em 18 de maio a emissão de R$ 260 milhões em debêntures, à
taxa de CDI +1,19% a.a., com o intuito de reestruturar e alongar o atual perfil da dívida da Companhia,
refletindo em melhora substancial na nossa estrutura de capital e, por conseguinte, redução do wacc
(custo médio ponderado de capital).
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Única Plataforma Nacional
Encerramos o 2T12 com 531 lojas em operação, sendo 21 novas lojas ao longo do trimestre. Com isso,
finalizamos o primeiro semestre de 2012 com a adição de 42 novas lojas, destacando a entrada em 16 novos
municípios brasileiros. Nos últimos 12 meses foram abertas 96 lojas, sendo 100% crescimento orgânico,
mostrando a competência da área de expansão da companhia, que consegue manter um ritmo acelerado de
crescimento, sem, contudo penalizar nosso resultado econômico-financeiro e as vendas de mesmas lojas.

Em 30 de junho de 2012, possuíamos 42,75% de nossas lojas em estágio de maturação e 57,25% de lojas
maduras dentro do nosso perfil etário das lojas. Ao longo do trimestre, 11 lojas foram reformadas e adaptadas
ao novo layout de expansão de gondolas. Adicionalmente, tínhamos no encerramento do trimestre, 68 lojas
em construção.

Receita Bruta de Venda
Encerramos o semestre com a Receita Bruta de R$ 1.610,5 milhões, o que representou um incremento de
19,68% das vendas em relação ao mesmo período de 2011. No 2T12 o crescimento foi de 15,84%, atingindo
um faturamento de R$ 813,0 milhões , o qual foi impactado
impactado pela parada programada em nosso Centro de
Distribuição para a implantação da nova linha automatizada de separação, da empresa austríaca Knapp.
Estimamos que o impacto refletiu em uma “perda” de venda da ordem de R$ 50 milhões, que
desconsiderando este
e efeito extraordinário, teríamos mantido o nível de crescimento em 22,96% na base
trimestral e 23,39% na base semestral. Por conseguinte, o nosso SSS (vendas de mesmas lojas) foi
impactado negativamente, ainda assim, na base semestral alcançamos 10,9% de crescimento. No entanto, tal

investimento foi necessário para manter o nível de serviço das novas lojas, de tal forma a cumprir com
eficiência o plano de expansão da companhia.
Todo este esforço refletirá em uma operação mais ágil no nosso Centro de Distribuição, uma vez que
passamos de 55% de separação automatizada para 90% após a ampliação, com interessantes ganhos de
produtividade, melhorando ainda mais nosso nível de serviço.

19,68%

Adicionalmente, foram implantados novos equipamentos e montado um cluster de virtualização, para o qual
foram convertidos todos os servidores que suportavam a linha automatizada da Knapp, oferecendo maior
confiabilidade, velocidade de recuperação em caso de falhas e alta disponibilidade.
Ainda neste trimestre, foram iniciadas as obras do novo Centro de Distribuição de Hidrolândia, Goiás, em uma
área de 15 ha, às margens da BR-153, distante 18 km da capital Goiânia. Este novo investimento possibilitará
a companhia melhorar ainda mais sua logística podendo atender eficientemente as atuais e futuras lojas,
promovendo a saudabilidade a milhões de brasileiros em todas as regiões do país.
A parceria nacional e exclusiva no varejo farmacêutico com a rede de Farmácias Pague Menos antecipou a
entrada do programa de fidelização DOTZ no Nordeste. Neste segundo trimestre, o programa iniciou nas lojas
Pague Menos de Belo Horizonte, Brasília e cidades satélites, na região de Campinas e em Fortaleza. A partir
de 6 de agosto, todas as lojas Pague Menos dos 26 estados da federação e Distrito Federal passaram a
oferecer o programa de fidelização DOTZ. Este programa será uma alavanca para o crescimento da venda de
não medicamentos, uma vez que os clientes Pague Menos acumularão pontos quando da compra dos
mesmos e poderão trocá-los por produtos diversos em nossa rede de lojas e junto aos parceiros DOTZ
(cinemas, restaurantes, lojas de informática, material de construção, passagens aéreas, comércio eletrônico,
dentre outros).
Lucro Bruto e Margem Bruta (% da Receita Bruta)
Nosso lucro bruto totalizou R$ 228,0 milhões, com aumento de 28,64% frente ao 2T11, com margem bruta de
28,04% incremento de 279 bps frente ao 2T11, tendo sido influenciado pelo crescimento e maturação de
nossas lojas, mudança na política de descontos em algumas regiões, à evolução da participação de não
medicamentos e genéricos no mix de vendas, além de melhores condições comerciais junto aos nossos
parceiros.

Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) e % da Receita Bruta
No 2T12, nosso SG&A se manteve flat em relação ao 1T12, com 20,54% sobre a Receita Bruta. No entanto,
estamos trabalhando na gestão de despesas internamente junto aos 12 gestores de pacotes (Fretes,
Infraestrutura, Imóveis, Segurança, Manutenção Predial, Terceiros, Materiais, Correios, Viagens, Informática,
Veículos e Delivery) e mensalmente temos realizados rituais de gestão junto aos principais líderes da
companhia buscando a melhoria contínua e novas ideias. Paralelamente, a Diretoria de Operações iniciou no
2T12 um projeto de produtividade, buscando melhorar a eficiência nas lojas e adequar o quadro de
funcionários em nossas unidades.
Despesas com vendas
Percentualmente nossas despesas com vendas mantiveram-se estáveis frente ao 1T12, uma vez que a
companhia classifica as despesas de loja (pessoal, aluguel, água, luz, telefone, dentre outras) como
despesas gerais e administrativas e as despesas com frete são alocadas no CMV.

Despesas Gerais e administrativas
Por outro lado, as despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 151,8 milhões, um incremento de 38,77%
se comparado com as despesa do 2T11, o que corresponde a 18,67% sobre a Receita Bruta,. O principal
motivo de tal incremento foi a abertura das 96 novas lojas ao longo dos últimos doze meses, bem como as 68
lojas que se encontram em processo de abertura, pois tais despesas pesam frente a um faturamento ainda
reduzido em decorrência do processo de maturação. Adicionalmente, esta conta foi influenciada pela elevação
de despesas de aluguel, dado ao processo de desmobilização em junho de 2011, onde passamos a pagar
aluguel das lojas que anteriormente eram ativos da companhia.

EBITDA e Margem EBITDA (% da Receita Bruta)
Atingimos no trimestre um EBITDA de R$ 70,2 milhões ou 18,97%, superior ao EBITDA registrado no ano
anterior. No acumulado do semestre o crescimento foi de 26,92% atingindo um EBITDA de R$ 132,7 milhões
frente aos R$ 104,6 milhões do ano anterior.

Apesar da elevação das despesas gerais e administrativas, conseguimos melhorar a margem EBITDA, em 23
bps na base trimestral, de 8,41% no 2T11 para 8,64% no 2T12, influenciado pelo ganho de margem bruta
(279 bps), mantendo assim o nosso EBITDA próximo a 9%.
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Resultado Financeiro
O resultado financeiro líquido negativo atingiu R$ 19,7 milhões, montante superior em 3,95% ao resultado
financeiro do 2T11. O aumento das despesas financeiras deveu-se à elevação do endividamento da
companhia para fazer frente ao plano de expansão, aliada ao efeito contábil e não caixa das operações de
swap da companhia, mas em parte foi neutralizado pelo incremento das receitas financeiras provenientes da
aplicação de parte dos recursos oriundos da emissão de debêntures.
Lucro Líquido e Margem Líquida (% da Receita Bruta)
Atingimos um lucro líquido de R$ 32,6 milhões, uma elevação de 21,22% em relação ao mesmo período de
2011 e com uma margem líquida de 4,01%, incremento de 18 bps frente ao 2T11. No acumulado do semestre
registramos um lucro líquido de R$ 57,79 milhões ou 22,74% acima do lucro do 1S11.

Waterfall do Lucro Líquido do 2T12

Bridge do Lucro Líquido 2T11 vs 2T12

Ciclo de Caixa
Frente ao 2T11, registramos incremento de 14 dias em nosso ciclo de caixa neste trimestre. O desempenho
resulta da abertura de 21 novas lojas e do reflexo das paradas programadas do Centro de Distribuição, que
com o delay no abastecimento para nossas lojas acarretou na elevação dos níveis de estoques do 1T12.
Paralelamente, o prazo de fornecedores foi reduzido, uma vez que, com a manutenção dos estoques no
Centro Distribuição a companhia reduziu pontualmente suas compras até a regularização do mesmo.
Acreditamos que com a volta da normalidade e melhora da eficiência da operação do nosso Centro de
Distribuição, deveremos voltar a patamares de dias de caixa de períodos anteriores.

Mercado de Capitais
A economia mundial persistiu em desaceleração, durante o 1S12, diante das incertezas que cercam a
sustentabilidade do endividamento de algumas nações europeias e da própria moeda comum europeia: o
Euro. Em todos os continentes os reflexos foram sentidos. Nem mesmo a China está passando imune, e já é
esperado o menor crescimento dos últimos dez anos em 2012. Aqui, internamente, a cada semana a
previsão para o PIB tem diminuído segundo publicação da pesquisa Focus pelo Banco Central do Brasil. De
fato, a economia brasileira não tem reagido aos estímulos monetários que o Banco Central iniciou em meados
de 2011, quando anteviu a gravidade do problema europeu. Por todo este cenário adverso de mercado, que
levou à realização de apenas dois IPO ao longo do ano a Companhia, os Acionistas Vendedores e as
instituições intermediárias da Oferta entenderam ser oportuno o adiamento do seu lançamento, uma vez que
as expectativas para o próximo semestre são de melhoras, com a possível reabertura do mercado para novos
entrantes, com níveis de volatilidade mais aceitáveis (VIX), bem como a volta do fluxo de capital estrangeiro
para o Brasil, tão logo a situação europeia seja equacionada. Nesse sentido, a Companhia, os Acionistas
Vendedores e o Coordenador Líder manterão o mercado devidamente informado sobre o cronograma futuro
da Oferta.
No entanto, a postergação não muda em nada o nosso plano de expansão, uma vez que a companhia
apresenta uma saudável geração de caixa, e aproveitando uma janela do mercado de dívida, concluiu em 18
de maio a emissão de R$ 260 milhões em debêntures, a taxa de CDI + 1,19% a.a. O intuito desta emissão foi
reestruturar e alongar o atual perfil da dívida da companhia, refletindo em uma melhora substancial na nossa
estrutura de capital, por conseguinte uma redução do custo médio ponderado de capital (wacc) e a criação de
valor para os acionistas, além de capital de giro para fazer frente às necessidades de caixa da companhia, em
especial as novas lojas.
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 dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras
referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2012 e período comparativo.

Fortaleza, 10 de agosto de 2012.
A Administração.

