Relatório da administração
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 financeiras, com o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2011 e exercício comparativo de 2010.

Mensagem da Administração
Melhor do que completar 30 anos é, em conjunto com essa marca, celebrar mais um ano de
conquistas. Fiéis às nossas origens e à forma de atuar - somos a primeira e única rede do varejo
farmacêutico presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal - inauguramos 89 lojas em
2011. Com a adição dessas novas lojas, contamos com 489 pontos de venda que oferecem produtos e
serviços com um jeito especial de atender.
O respeito que temos pelos nossos clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros, alinhado à
nossa estratégia de crescimento orgânico, é um dos principais pilares de nossa história de sucesso. História
essa que ainda estamos escrevendo, certos da competência e criatividade da nossa gente e do orgulho de
vestir a camisa Pague Menos nos quatro cantos do Brasil. E não crescemos sozinhos, geramos riqueza para
o país e para todos os nossos stakeholders.
Fruto desse trabalho, em 2011, apresentamos crescimento de 28,62% na Receita Bruta, que
alcançou R$ 2,87 bilhões. Nosso EBITDA alcançou R$ 232,2 milhões, com aumento de 60,61% em
relação a 2010. O Lucro Líquido cresceu 49,47%, passando de R$ 73,0 milhões em 2010 para R$ 109,1
milhões em 2011.
Além dos resultados financeiros, em 2011, foram várias as conquistas, pois finalizamos com
sucesso o início da operação do sistema SAP, fundamental para nosso crescimento com o fortalecimento de
controles e processos. Sempre em busca da eficiência, contratamos uma renomada consultoria para nos
auxiliar no controle de despesas e custos. Também investimos em nosso pessoal, capacitando, remunerando
e motivando as pessoas que nos levam a alcançar patamares cada vez mais altos. Operacionalmente, o
amadurecimento que temos alcançado com o desenvolvimento de marcas próprias, além de lucrativo, tem
exercido um papel fundamental em nosso portfólio. Também ampliamos a nossa linha de separação
automatizada, com tecnologia pick to light, da empresa austríaca Knapp, ganhando ainda mais eficiência no
nosso centro de distribuição, um grande diferencial da Pague Menos. Outro destaque foi a obtenção de
nosso registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ocorrido em 21 de
outubro de 2011. O natural avanço para uma IPO (abertura de capital, com listagem das ações em bolsa de
valores) é apenas questão de oportunidade de mercado.
Também estamos cientes dos nossos desafios, mas estes não nos assustam, pelo contrário,
incentivam-nos a inovar e buscar soluções rentáveis e eficientes. É assim que continuaremos atuando e

expandindo, reafirmando nosso comprometimento com o país e com uma gestão sustentável que engloba as
dimensões econômica, ambiental e social, gerando valor para a sociedade e para nossos acionistas.

Perfil da Companhia
A partir de uma loja inaugurada em 1981, na cidade de Fortaleza, a Pague Menos se tornou a
maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, sendo a primeira e única presente nos 26 Estados da
Federação e no Distrito Federal. Com 489 lojas em funcionamento, 60 em construção e mais de 13 mil
colaboradores, a Companhia atua em mais de 200 municípios no comércio varejista de medicamentos,
perfumaria, produtos de higiene pessoal e de beleza, cosméticos e dermocosméticos, além da prestação de
serviços.
Com sede na capital cearense, a Empresa tem um dos maiores centros de distribuição do país,
abrangendo 110 mil m² de área, sendo 50 mil m² de área construída, com capacidade para atender até mil
pontos de venda. A Pague Menos é a 213ª maior empresa do país, de acordo com o Ranking divulgado pela
Revista Exame (edição Maiores e Melhores de julho de 2011). Especial destaque deve ser dado ao
crescimento contínuo (CAGR) da receita bruta, de 24,35% ao ano, nos últimos 11 anos.

Governança Corporativa
A preocupação com as melhores práticas está incorporada ao DNA da Companhia e faz parte das
diretrizes e valores que o seu fundador desenvolveu e disseminou ao longo de sua história. Antes mesmo de
se tornar uma companhia de capital aberto, tal preocupação motivou a adoção de diversas práticas, como
por exemplo, demonstrações financeiras auditadas, monitoramento do desempenho e gestão profissional.
As condutas adotadas são baseadas em princípios de respeito e transparência com os seus
acionistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e a todos os públicos
relacionados. Os modelos de gestão dos negócios, de acompanhamento e prestação de contas baseiam-se
em rígidos princípios éticos, estabelecendo as condições para a manutenção de um relacionamento
sustentável com seus stakeholders.

Gestão
A rede Pague Menos conta com uma agressiva estratégia de crescimento, que marca a história
vencedora dos 30 anos de sucesso. Nessa linha, a Companhia se difere do restante do mercado de varejo
farmacêutico ao contar, além dos 8 gerentes operacionais, com 36 gerentes regionais, que conhecem de
forma ampla as características e peculiaridades das suas respectivas áreas de atuação, agregando grande
valor às decisões tomadas em cada unidade federativa e nas microrregiões.
A Companhia conta ainda com um eficiente sistema de gestão e investiu ao longo de 2011 no
desenvolvimento de sua plataforma de e-commerce e de aplicativos para smartphones e tablets. Também
com sucesso, concluiu o desenvolvimento e migrou os sistemas financeiros, patrimonial e
contábil/controladoria para o SAP. Ao longo de 2011, a Companhia concentrou esforços na busca por

eficiência e redução de custos e contratou uma conceituada consultoria especializada para auxiliá-la no
processo de implantação de um sistema de gestão com ênfase na criação de valor.
Desempenho Operacional
A Companhia inaugurou 89 novas unidades em 2011, chegando ao final do ano com um total de
489 lojas, espalhadas por 171 municípios. Com a finalização das 60 lojas em construção, a marca Pague
Menos passará a estar presente em mais de 200 cidades.

Fonte: Dados gerenciais da Companhia

*Maduras: +3anos; em maturação: 1<x<3anos e novas <1ano

Quanto às reformas e adaptações, em 2011 foi reformulado o layout de 25 lojas, tal readequação
tem origem em estudos da Companhia para a 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.
Em 2011, a Pague Menos alcançou participação de mercado (Market Share) em torno de 6% em
âmbito nacional. Dados da IMS Health, na análise de evolução e participação no mercado, comprovam a
força e poder de crescimento da Companhia. Segundo o IMS Health, o market share da Pague Menos
cresceu praticamente em todas as Unidades da Federação.
Em 2011, a rede de Farmácias Pague Menos cresceu 25,58% em vendas de medicamentos
segundo o relatório da IMS Health, enquanto o mercado fármaco varejista cresceu apenas 16,34%, na
comparação com 2010.

Desempenho Econômico-Financeiro
No exercício 2011, 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 pontos de
vendas, a rapidez na maturação das lojas e o excelente trabalho na gestão de compras e estoques,
permitiram a Companhia obter melhores margens de EBITDA e LUCRO LÍQUIDO.

Destaques Financeiros e
Operacionais (R$ mil)
Receita bruta
Receita líquida
Lucro bruto
Ebitda
Lucro Líquido
Margem Bruta
Margem Ebitda
Margem Líquida

31.12.2011
(a)
2.874.898
2.783.129
717.946
232.152
109.091
24,97%
8,08%
3,79%

31.12.2010
(b)
2.235.222
2.167.578
518.286
144.540
72.984
23,19%
6,47%
3,27%

31.12.2009
(c)

Variação %
(a/b)

1.855.132
1.806.096
417.551
109.747
41.983
22,51%
5,92%
2,26%

28,62%
28,40%
38,52%
60,61%
49,47%
1,78pp
1,61pp
0,52pp

Receita Operacional Bruta
A Pague Menos apresentou crescimento de 28,62% na receita bruta, no comparativo entre 2011
e 2010. Dentre os fatores mais relevantes que contribuíram para que se atingisse esse patamar, estão: (i)
inauguração de 89 lojas no período; (ii) crescimento do ticket médio em 6,76%, saindo de R$ 35,51 para
R$ 37,91; e (iii) crescimento de 22,97%, nas vendas no conceito de mesmas lojas (same store sales). A
concentração nas regiões Norte e Nordeste também tem sido um diferencial, já que tais regiões têm
apresentado crescimento econômico superior à média nacional. Em linha com a sua posição inovadora, a
Companhia tem incorporado receitas na prestação de serviços, como por exemplo a parceria com a o Grupo
Martins para vendas de eletroeletrônicos, através do Pague Menos Home.
O crescimento anual médio nos últimos 11 anos demonstra o compromisso com os resultados na
condução dos negócios por parte da Administração. O Compound Annual Growth Rate (CAGR) - taxa
composta de crescimento anual, aplicada ao faturamento da Pague Menos, entre os anos de 2000 a 2011,
apresentou o percentual de 24,35%, demonstrando a tendência de crescimento sólido e sustentável da
Companhia.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Lucro Bruto
No encerramento de 2011, houve crescimento de R$ 199,7 milhões no lucro bruto, que passou
de R$ 518,3 milhões em 2010 para R$ 718,0 milhões. A variação foi de 38,52% frente a 2010. A evolução
mais rápida da maturação das lojas abertas em 2010 e 2011, 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 2011 cresceram 8,60% em relação a 2010, saindo
de R$ 48,2 milhões para R$ 52,4 milhões. O aumento nas despesas é decorrente de um forte incremento
das campanhas de marketing. O investimento foi acelerado em 2011, devido ao maior número de abertura
de lojas, bem como de ações direcionadas como a comemoração dos 30 anos da Companhia. Contudo, em
termos relativos, o incremento de tais despesas ficou bem aquém do aumento obtido nas receitas.

Despesas Administrativas e Gerais
As despesas administrativas e gerais totalizaram R$ 458,1 milhões, crescimento de 34,14% em
relação a 2010. Contribuíram para este incremento: (i) gastos com despesas de pessoal e encargos que
registraram crescimento de R$ 78,3 milhões ou 34,75% em relação a 2010. Isso é explicado pela abertura
de novas lojas e crescimento das vendas que exigem maior número de funcionários além do aumento da
massa salarial preexistente em decorrência do dissídio coletivo da categoria. Em 2011, o quadro de
funcionários aumentou em aproximadamente 2 mil colaboradores; (ii) investimentos com a abertura de
novas lojas e os reajustes de aluguéis. O aumento nesse item foi de R$ 28,7 milhões ou 53,1% em relação a
2010.

EBITDA
O EBITDA acumulado nos 12 meses de 2011 foi de R$ 232,1 milhões, com evolução de 60,61%
frente aos R$ 144,5 milhões de 2010. O aumento das vendas no conceito de “mesmas lojas” somado ao
processo de maturação das novas lojas inauguradas contribuiu para tal resultado.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Em 2011, as receitas financeiras totalizaram R$ 7,3 milhões, praticamente em linha com o
montante registrado em 2010.
Despesas Financeiras
A Companhia, no encerramento de 2011, apresentou crescimento nas despesas financeiras
equivalente a 55,57, %, evolução de R$ 54,3 milhões para R$ 84,5 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, sem efeito caixa, do resultado de operações de swap,
contratadas para proteção da parcela da dívida em dólar, 10,95% do endividamento total, além do ajuste a
valor presente sob a realização do saldo de fornecedores ao longo do exercício.

Lucro Líquido
A Pague Menos registrou lucro líquido de R$ 109,1 milhões em 2011, crescimento de 49,47%
frente aos R$ 73,0 milhões de 2010, reflexo das explicações expostas nos tópicos acima.

Fonte: Dados Gerenciais da Companhia

Endividamento
O endividamento financeiro bruto alcançou R$ 283,2 milhões em 2011 ante R$ 206,5 milhões
em 2010. A elevação de 37,15% é explicada pela maior necessidade de financiamentos para suportar o
crescimento orgânico da Companhia por meio da abertura de novas lojas e readequação de layout para as
lojas já maduras. O perfil da dívida é composto por 54,91% no curto prazo e 45,09% no longo prazo.
Quanto à moeda, 10,95% são em dólar (protegidos por swap) e 89,05% em moeda nacional.
Considerando as disponibilidades de R$ 19,3 milhões em 2011, o endividamento financeiro
líquido totalizou R$ 263,9 milhões, o que representa um índice de dívida líquida/EBITDA de 1,14x (1,37x
em 2010).

Investimento
Os investimentos realizados ao longo do ano de 2011 somaram R$ 90,0 milhões e foram
direcionados para automatização do centro de distribuição, abertura de novas lojas e desenvolvimento da
plataforma de e-commerce e de aplicativos, bem como de sistemas de gestão.

Sustentabilidade
O tripé Inovação, Conveniência e Cidadania é a base da estratégia de gestão sustentável da Pague
Menos nestes 30 anos, que alinha discurso e ações para promover mais qualidade de vida e gerar emprego e
renda para todo o país, de forma sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. A Pague Menos
é uma Companhia que acredita no Brasil e no trabalho para torná-lo melhor.
As ações sustentáveis são planejadas com o intuito de beneficiar o maior número de pessoas. Tal
conceito é aplicado tanto no trato com o público interno, o público externo, a comunidade e o governo. Em
2011, foram diversos projetos e ações com os mais diversos objetivos: engajamento, educação,
conscientização e voluntariado.
Os projetos já estão popularizados, como são exemplos: o programa de TV Sempre Bem, o
Encontro de Mulheres e o Circuito de Corridas Pague Menos, que contribuem para promover a saúde e o
bem-estar. A Companhia mantém ainda programas assistenciais, como a doação de cadeiras de rodas e
ambulâncias, em programas que a própria comunidade indica os beneficiários. Para o público interno,
incentiva o voluntariado e investe constantemente em treinamento e capacitação.

Agradecimentos
A Administração manifesta seu agradecimento aos fornecedores, efetivos agentes na construção
de uma relação comercial honesta e duradoura. Agradece também a 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 àqueles aqueles que são o
motivo e a razão da nossa 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 pode realizar trabalhos que conflitem com os trabalhos de auditoria independente de demonstrações
financeiras nem exercer funções gerenciais em nome de seu cliente ou promover os seus interesses.
As informações não financeiras da Pague Menos, bem como as expectativas da Administração
quanto ao desempenho futuro da Companhia, não foram examinadas pelos auditores independentes.

Declaração da Diretoria
Os diretores da 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 31 de dezembro de 2011 e exercício comparativo.

A Administração.

