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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 05 de março de 2012 — BRAZIL PHARMA S.A., sociedade empresária de capital aberto, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob
nº 011.395.624/0001-71, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.629, 6º e 7º andares, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04547-006 ("Brazil Pharma" ou “Companhia”), titular das ações ordinárias ticker “BPHA3” no âmbito da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, serve-se do presente Comunicado ao Mercado para informar seus acionistas e o mercado em geral que
inaugura, nesta data, seu Centro de Serviços Compartilhados (“CSC”), que integrará as plataformas de tecnologia de informação (“TI”) e as áreas
de back office das operações da Companhia, permitindo a integração de suas atividades administrativas, a implementação de um sistema de
gestão unificado em suas sociedades controladas, padronização e otimização de seus processos, transferência das melhores práticas de uma
operação para as demais e implementação de rígido controle de custos, concentrando, assim, todos os processos de suporte (e.g. financeiro,
contábil, recursos humanos, informática e telecomunicações etc.) da Companhia.
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Instalado em Brasília, com 1200 m , o CSC terá um total de 255 posições, sendo 30 no call center, 190 alocadas entre analistas, coordenadores e
gerentes e as demais 35 nos postos avançados. Em paralelo, a Companhia lança o Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT dentro do
proprio CSC – trata-se de um centro de inteligência em TI responsável pelos projetos de sistemas e infraestrutura de TI, com data center localizado
no techtown da IBM, em Hortolândia, SP, no final do mês.

A Brazil Pharma reitera que o CSC será fundamental para suportar seu crescimento, bem como que tal inauguração corresponde a mais um
importante passo rumo ao objetivo de integração e padronização da Companhia.
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