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MANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA BRAZIL PHARMA S.A.
A REALIZAR-SE EM 30 DE ABRIL DE 2012
O presente manual (“Manual”) tem por objetivo prestar esclarecimentos e orientações aos senhores acionistas da Brazil Pharma S.A.
(“Acionistas” e “Companhia”, respectivamente) acerca das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia a ser realizada no dia 30 de abril de 2012, às 14:30 horas, na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1629, 7º andar, Vila Olímpia,
CEP 04547-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme Edital de Convocação a ser oportunamente divulgado nos
termos da legislação em vigor ("Assembleia Geral Ordinária").
Este Manual foi elaborado pela administração da Companhia em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76, conforme alterada
(“LSA”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, datada de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”),
conforme alteradas, com o objetivo de fornecer embasamento jurídico e econômico, na medida do aplicável, para as deliberações
propostas.
1.

Proposta da Administração

Apresentamos, a seguir, as considerações da administração da Companhia com relação às matérias constantes da ordem do dia da
referida Assembleia Geral Ordinária. O objetivo é, nos termos do acima disposto, fornecer embasamento jurídico e econômico, na
medida do aplicável, para cada uma das deliberações propostas elencadas abaixo, sendo que os documentos relevantes para a
discussão de tais matérias, quando aplicáveis, encontram-se anexados ao presente Manual:

1.1. Tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social de 31 de dezembro de 2011
Trata-se da aprovação do Relatório Anual da Administração relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2011; bem como o exame, a discussão e a deliberação acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2011.
O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, foram publicados no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico em 22 de março de 2012, dispensada, portanto, a
publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme alterada.
1.2.

Destinação do Lucro do Exercício
A administração da Companhia propõe a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2011, nos termos do Anexo 1 ao presente Manual.
A administração propõe à Assembleia Geral Ordinária, caso seja aprovada a proposta de distribuição dos dividendos,
constante do Anexo 1 supra, que o pagamento seja efetuado em até 60 (sessenta) dias a contar da aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária, com base na posição acionária de 30 de abril de 2012, sendo as ações negociadas “ex”
esses dividendos a partir de 01 de maio de 2012, inclusive.
Os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário
de Referência, estão previstos no Anexo 2 deste Manual.

1.3. Fixação da Remuneração dos Administradores
Trata-se da fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia, de competência da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia.
A Administração da Companhia recomenda a aprovação de todas as matérias constantes deste item 1.3, pois estão em
linha com a estratégia da Companhia e foram cuidadosamente negociadas para agregar valor às operações da
Companhia e atender aos seus interesses e de seus Acionistas.

Nos termos do Artigo 12 da ICVM 481/2009, encontram-se detalhadas, no presente Manual, as informações referentes
à fixação da remuneração dos administradores da Companhia nos termos do Anexo 3.
2.

Representação dos Acionistas

Para participar da referida Assembleia Geral Ordinária, os Acionistas da Companhia e/ou seus representantes, nos termos do item
(iii) abaixo, deverão comparecer à Assembleia Geral Ordinária munidos dos seguintes documentos: (i) documento de identidade
original; (ii) cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de
representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais; e, se for o caso, (iii) instrumentos de
mandato para representação do acionista por procurador, com firma reconhecida, outorgado nos termos do artigo 126, §1º, da Lei
das Sociedades por Ações, acompanhado dos documentos comprobatório dos poderes do(s) signatários, se for o caso, e do
documento de identificação com foto do procurador.
Os documentos assinados no exterior serão aceitos desde que devidamente notarizados e legalizados perante o consulado
brasileiro nos termos do solicitado pela legislação vigente.
A Companhia solicita que cópia da procuração e dos documentos comprobatórios acima mencionados, quando aplicáveis, seja
encaminhada ao endereço de sua sede com antecedência de até 03 (três) dias úteis da data marcada para realização da
Assembleia Geral Ordinária.
A Companhia ressalta, entretanto, que o envio prévio da documentação visa somente dar agilidade ao processo, não sendo
condição necessária para a participação nesta Assembleia Geral Ordinária.
3.

Esclarecimentos Adicionais

Em consonância com a ICVM 481, os documentos de interesse para a participação na referida Assembleia Geral Ordinária
encontram-se anexos ao presente Relatório, bem como estão à disposição dos Acionistas e/ou seus Representantes na sede e no
website da Companhia (www.brph.com.br/ri) e nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
São Paulo, 3 de abril de 2012.

Renato Lobo
Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO 1
Destinação do Lucro Líquido da Companhia ref. Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2011

INSTRUÇÃO CVM Nº 481, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
ANEXO 9-1-II
Destinação do Lucro Líquido

1. Informar o lucro líquido do exercício
R$ mil

2011
5.469

Lucro líquido do exercício

2.
Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre
capital próprio já declarados

R$ mil

2011

Lucro líquido do exercício

5.469

(-) Reserva legal – 5%

(273)

(=) Base para distribuição de dividendos

5.196

Dividendo mínimo obrigatório

1.299

Em 31 de dezembro de 2011, o capital social subscrito é de R$830.648 e esta representado por 159.699.158
ações ordinárias nominativas escriturais e sem valor nominal. Portanto, o valor por ação dos dividendos são R$
0,0077.
A distribuição de dividendos será aprovada em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2012
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído

25% da base para distribuição, ou 23,75% do lucro líquido
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores

Não aplicável.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:

Não aplicável.
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços
semestrais ou em períodos menores

Não aplicável.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:

Não aplicável. A Companhia não declarou dividendos ou juros sobre capital próprio nos últimos 3 exercícios.
8. Havendo destinação de lucros à reserva legal

Conforme tabela abaixo:
R$ mil

2011

Lucro líquido do exercício

5.469

(-) Reserva legal – 5%

(273)

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos

Não aplicável.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a.

Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto

Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendos, um percentual mínimo
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido do exercício, com os seguintes ajustes:
(i)

o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal e de
reservas para contingências; e

(ii) o acréscimo das importâncias resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências,
anteriormente formadas.
O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício
social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social ou no exercício
seguinte. Os dividendos estão sujeitos à aprovação da Assembléia Geral Extraordinária
b.

Informar se ele está sendo pago integralmente

sim
c.

Informar o montante eventualmente retido

Não aplicável.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia

Não aplicável.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências

Não aplicável.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar

Não aplicável.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias

Não aplicável.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital

Não aplicável.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais

Não aplicável.

ANEXO 2
Comentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Somos a maior empresa do setor de varejo farmacêutico no Brasil em número de lojas, com 737 pontos de
venda, em 31 de dezembro de 2011, conforme comparação com os dados publicados pela Abrafarma de suas
associadas. Nosso modelo de negócios engloba as nossas Operações Próprias e nossa Rede de Franquias,
nos permitindo atuar com presença nacional, ao mesmo tempo em que preservamos as singularidades,
experiências e características regionais de cada operação. Em 31 de dezembro de 2011, nossas Operações
Próprias consolidavam uma rede de 378 drogarias, com marcas em posição de liderança em suas respectivas
regiões, as quais possuem, em média, mais de 35 anos de existência, enquanto nossa Rede de Franquias
contava com 359 lojas concentradas principalmente no Estado de São Paulo e no Estado do Paraná.
Adicionalmente, nossas Operações Próprias estão estrategicamente localizadas nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Sul do Brasil, as quais apresentam alto potencial de crescimento e menor nível de competição no
setor de varejo farmacêutico quando comparadas com a região Sudeste.
Nossos acionistas efetuaram capitalizações no valor de R$73,9 milhões até 31 de dezembro de 2010 e
R$729,6 milhões até 31 de dezembro de 2011, totalizando R$803,5 milhões, basicamente para custear as
aquisições que efetuamos. Em 31 de dezembro de 2011, tínhamos empréstimos e financiamentos no valor de
R$22,4 milhões classificados como passivo circulante.
Entendemos que, em 31 de dezembro de 2011, apresentamos totais condições financeiras e patrimoniais para
implementar nosso plano de negócio e cumprir nossas obrigações de curto e longo prazos.
Entendemos, ainda, que possuímos fontes suficientes para cobrir nossas necessidades de caixa, capital de giro
e investimentos de curto e longo prazo, bem como para manter nossas condições financeiras e
patrimoniais em níveis apropriados para o desempenho de nossas atividades.
Crescimento por Aquisições
Todas as Operações Próprias foram selecionadas por meio de um minucioso processo de análises e
pesquisas realizadas pela nossa equipe de fusões e aquisições. Em maio de 2010, compramos a participação
de 75% na Rede Nordeste de Farmácias S.A., ou RNF”), detentora de parte dos pontos comerciais
anteriormente detidos por uma tradicional rede de Pernambuco, Farmácias dos Pobres. Em julho de 2010,
adquirimos 43,66% Drogaria Rosário S.A., ou Rosário, para iniciar nossas operações na região Centro-Oeste,
depois compramos, em outubro de 2010, uma participação de 66,78% na rede Guararapes Brasil, passando a
operar nossos pontos da região Nordeste sob a marca “Farmácias Guararapes” (“Guararapes”).
Posteriormente, em dezembro de 2010, adquirimos a Farmais, operação de franquias que nos deu acesso aos
mercados mais competitivos, como o Estado de São Paulo. Em 2011, efetuamos a aquisição da
Farmácias Mais Econômica S.A., ou Mais Econômica, iniciando nossas operações na região Sul do país. Todas
as aquisições foram efetuadas com nosso capital próprio, na maior parte das vezes com capital primário,
para suportar o crescimento orgânico e possíveis aquisições em nossas Operações Próprias.

Crescimento Orgânico
Estamos presentes em regiões menos competitivas que nos permitem ter uma taxa de crescimento mais
acelerada que as redes com presença predominante em mercados mais competitivos. Adicionalmente, temos
nossos Sócios Fundadores como responsáveis pela expansão de nossas Operações Próprias. Entendemos que
isto é uma de nossas vantagens competitivas, pois nosso Sócios-Fundadores possuem uma larga experiência
na região que atuam, reduzindo o risco de escolha do ponto comercial e aumentando a capacidade de
expansão de nossas Operações Próprias organicamente. Este crescimento pode ser visto pelo seguinte
histórico de nossas Operações Próprias no período anterior e posterior a nossa aquisição: (A) Anterior: (i)
em 2008, nossas controladas antes de serem adquiridas iniciaram o ano com 98 e abriram 52 lojas,
apresentando um crescimento de 53,1%; (ii) em 2009 elas iniciaram o ano com 150 e abriram 71 lojas,
apresentando um crescimento de 47,3%; (iii) em 2010 iniciamos o ano com 221 e abrimos 71 lojas,
apresentando um crescimento de 32,1%; (iv) em 2011 iniciamos o ano com 292 e abrimos 86 lojas,
apresentando um crescimento de 29,5% até 31 de dezembro de 2011; (B) Posterior: 16 lojas em 2010,
representadas pelas aberturas de 6 lojas da Rosário e 10 lojas da Guararapes, em 2011 de 86 lojas,
representadas pelas abertura de 17 lojas da Rosário, 22 lojas da Guararapes e 47 loja da Mais Econômica. Vale
ressaltar, todavia, que nós não tínhamos qualquer ingerência nas subsidiárias adquiridas a partir de 2010
anteriormente às respectivas datas de aquisição, sendo o crescimento do número de lojas para o ano de 2008,
2009 e grande parte de 2010 atribuíveis exclusivamente a administração de tais subsidiárias pelos respectivos
Sócios Fundadores.
Segundo estudo comparativo realizado com informações disponibilizadas nos sites de nossos concorrentes,
listados na BM&FBOVESPA, fomos a empresa do setor de varejo farmacêutico que mais cresceu em número de
lojas no ano de 2011. Este crescimento orgânico foi custeado basicamente com capital gerado nas
próprias operações e com capital de fornecedores.
b.

Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

Em 31 de dezembro de 2011, o nosso patrimônio líquido totalizava R$723,3 milhões, enquanto o nosso
endividamento líquido (composto pelos empréstimos e financiamentos registrados no passivo circulante e no
passivo não circulante, deduzidas as disponibilidades) representava um caixa líquido de R$144,8 milhões.
Ressaltamos ainda que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, o nosso patrimônio líquido
totalizava R$106,3 milhões, enquanto o nosso endividamento líquido (composto pelos empréstimos e
financiamentos registrados no passivo circulante e no passivo não circulante, deduzidas as disponibilidades),
para o referido exercício social, era de R$57,3 milhões. A razão entre capital de terceiros e o nosso patrimônio
líquido totalizava 71,6%.

i – hipótese de resgate
Não há hipóteses de resgate de ações de nossa emissão, além das previstas na Lei das Sociedades por
Ação.
Ii – fórmula de cálculo do valor de resgate
Não há hipóteses de resgate de ações de nossa emissão, bem como fórmula de cálculo.
c.

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Em 31 de dezembro de 2011, o nosso passivo circulante era de R$237,3 milhões, valor superior ao
ativo circulante, que, na mesma data, era de R$632,0 milhões, incluindo os valores da conta caixa e
equivalentes de caixa, que representavam R$263,6 milhões. Também apresentamos R$226,6 milhões em
estoques nas nossas lojas e centros de distribuição. Consideramos muito importante a manutenção de um nível
ótimo de capital de giro, levando-se em conta o nível de serviço oferecido a nossos clientes vis-a-vis o capital
alocado no estoque.

Em 31 de dezembro de 2010, o nosso passivo circulante era de R$174,6 milhões, valor superior ao ativo
circulante, que, na mesma data, era de R$125,0 milhões, incluindo os valores da conta caixa e equivalentes de
caixa, que representavam R$18,8 milhões. Também apresentamos R$58,9 milhões em estoques nas nossas
lojas e centros de distribuição. A maior parcela do passivo que assumimos é oriundo da aquisição das
subsidiárias; o processo de aquisição permite que a nossa capitalização aconteça em momento subsequente a
assunção da dívida. Dessa forma, fomos capitalizados no período seguinte com montante superior as dívidas
assumidas.

Consideramos a nossa atual estrutura de capital adequada para fazer frente aos nossos investimentos e às
nossas obrigações, uma vez que o perfil da nossa dívida está alinhado à nossa geração de caixa e até a data
deste formulário de referência cumprimos com todas as nossas obrigações financeiras.
Cumprimos com todas as nossas obrigações financeiras até a data deste Formulário de Referência. Entretanto,
caso tenhamos mudanças no nosso plano de crescimento, inclusive em relação ao seu
financiamento ou na nossa geração de caixa, ou caso optemos por refinanciar as linhas atuais dentro de
condições que venhamos a considerar mais atrativas, não podemos garantir a adequação de nossa estrutura de
capital.
A análise de nosso fluxo de caixa e endividamento líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2011 nos
permite afirmar que temos liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas,
dívidas e outros

valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possamos garantir que tal situação permanecerá igual.
Acreditamos ainda que temos a capacidade de contratar adequadamente empréstimos para, caso seja
necessário, financiar nossos investimentos e aquisições.
d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos, em ativos não circulantes,
utilizadas
Historicamente, apesar de nossas aquisições terem sido financiadas integralmente com capital próprio
oriundo, em grande parte, de investimentos realizados por nossos acionistas e geração própria de caixa,
nossos outros investimentos, como, por exemplo, construção e atualização de nossos centros de distribuição ou
crescimento orgânico com a abertura de novas lojas, vêm sendo também financiados com recursos de terceiros.
Portanto, sempre que apropriado, obtemos empréstimos e financiamentos de longo prazo com instituições
financeiras de primeira linha para fazer frente aos nossos investimentos e às nossas necessidades
financeiras. Em 31 de dezembro de 2011, tínhamos R$22,4 milhões de empréstimos de longo prazo e R$42,0
milhões de empréstimos de curto prazo, totalizando R$64,4 milhões de endividamento bruto total. Em 31 de
dezembro de 2010, tínhamos R$11,2 milhões de empréstimos de longo prazo e R$64,9 milhões de empréstimos
de curto prazo, totalizando R$76,1 milhões de endividamento bruto total.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretendem utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Os investimentos de nossas Operações Próprias vêm sendo financiados com uma combinação entre a geração
própria de caixa, capital primário investido no momento da nossa entrada e recursos de terceiros. Portanto,
quando necessitamos, obtemos empréstimos e financiamentos para fazer frente aos nossos investimentos e às
nossas obrigações.
f.

Níveis de endividamento e características de tais dívidas
i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Grande parte do nosso endividamento é composta por contratos de empréstimos e financiamentos com
instituições financeiras que visam a garantir recursos para nossos investimentos, cujos objetivos são
basicamente a expansão da nossa rede com a abertura de novas lojas, a construção de nossos centros de
distribuição, investimento em tecnologia e em logística, por meio da abertura e melhoria de centros de
distribuição e capital de giro para manutenção do nosso nível de serviço junto a nossos clientes. Em 31 de
dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010, o saldo da conta empréstimos e financiamentos era de
R$64,4 milhões e R$76,1 milhões, respectivamente.
As principais garantias que oferecemos para a captação de linhas de financiamento têm sido a cessão dos
direitos sobre os nossos recebíveis e avais de acionistas. A tabela abaixo apresenta a taxa de juros praticada e
o saldo devedor de nossos contratos principais financeiros referentes aos períodos indicados:

Taxa de juros
efetiva a.m.
(%)

Consolidado
2011
2010

Circulante
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Total circulante

0,36+CDI
0,25+CDI
0,0008+TJLP
0,35+CDI
CDI
0,83 a 2,04
0,19+CDI
Dolar

9.747
7.040
5.580
22.367

4.059
2.196
3.409
8.124
5.160
41.928
64.876

Não circulante
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Empréstimo - capital de giro
Total não circulante

0,001 a 2,040
0,19+CDI
Dolar

3.855
11.156
26.996
42.007
64.374

11.224
11.224
76.100

A seguir apresentamos uma breve descrição de contratos relevantes celebrados com nossos principais
credores, que estavam vigentes em 31 de dezembro de 2011.
Banco Itaú-Unibanco S.A.

Em 23 de julho de 2009, a Rosário emitiu em favor do Unibanco, cédula de crédito bancário para capital de giro
no valor de R$6,0 milhões, sendo o vencimento em 9 de julho de 2012. Sobre o valor principal do financiamento,
incide a taxa de juros de 1,15% ao mês, acrescido de CDI. São devedores solidários da dívida os Srs. Álvaro
José da Silveira, Álvaro Silveira Junior, Diocesmar Felipe de Faria, Assicon Participações S.A., Drogaria Nova
Distrital Ltda. e Farmaclin. Ademais, como garantia do crédito, há um termo de cessão fiduciária de
créditos, cujas prestadoras da garantia são Drogaria Rosário Ltda. e Drogaria Nova Distrital Ltda. A cédula
poderá ter seu vencimento declarado antecipadamente, dentre outras hipóteses usuais, quando houver: (i)
fusão, cisão, incorporação de sociedade, ativos de ações, ou de qualquer outro processo de reestruturação
societária pela ou da Rosário ou operação societária que deteriore significativamente seu risco de nível de
crédito; ou (ii) transferência do controle sem o consentimento do Unibanco.

Em 8 de abril de 2011, a Drogaria Rosário S.A., uma de nossas controladas, emitiu em favor do Banco Itaú
Unibanco S.A., cédula de crédito bancário para capital de giro no valor de R$10,0 milhões, sendo o
vencimento em 8 de abril de 2014. Sobre o valor principal do crédito incide a taxa de juros de 1,24% ao mês.
São devedores solidários da dívida a nossa subsidiária Drogaria Dona Terezinha S.A. e os Srs. Álvaro José da
Silveira e Diocesmar Felipe de Faria, sendo que cada devedor deverá responder de forma proporcional a sua
participação no capital social da Drogaria Rosário S.A. na data de emissão da cédula de crédito bancário. A
referida linha de crédito foi utilizada para realizar investimentos no Grupo Rosário Distrital e tem efeito direto no
nosso endividamento.
Banco do Brasil S.A.
Em 22 de dezembro de 2009, a Rosário, em conjunto com Álvaro José da Silveira e Diocesmar Felipe de Faria
emitiu cédula de crédito comercial em favor do Banco do Brasil S.A, ou Banco do Brasil, cujo valor do crédito,
R$10,0 milhões, foi deferido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou BNDES,
(FINAME) e destina-se exclusivamente ao reforço do capital de giro da empresa emitente. O

pagamento do valor principal da cédula é realizado de 24 prestações mensais, vencendo-se a primeira em 15 de
fevereiro de 2011 e a última em 15 de janeiro de 2013. Os juros são devidos à taxa de 0,56% ao mês,
equivalentes a uma taxa anual de 6,90%, acima da TJLP. O valor da cédula é garantido por hipoteca cedular de
primeiro grau e sem concorrência de terceiros, de bens imóveis de Diocesmar Felipe de Faria, Leandro Felipe
Santos e Assicon Participações S.A., sociedade constituída pelos Srs. Álvaro José da Silveira, acionista
de nossa controlada Rosário e sua esposa Marisa Nunes da Silveira. A cédula de crédito comercial poderá ser
declarada antecipadamente vencida, dentre outras hipóteses usuais, caso os emitentes se tornem inadimplentes
em demais operações mantidas junto ao Banco do Brasil, bem como em situações previstas nas disposições
aplicáveis aos contratos do Banco Nacional do Desenvolvimento, ou BNDES.
Em 11 de outubro de 2010, a Mais Econômica emitiu em favor do Banco do Brasil uma cédula de crédito
comercial no valor de R$12,0 milhões, sendo o pagamento da primeira prestação mensal em 15 de janeiro de
2011 e pagamento da última prestação em 15 de setembro de 2012. Sobre o valor principal, incide taxa de
juros de 1,12% ao mês ou 14,3% ao ano.

Banco Safra S.A.
Em 27 de maio de 2011, a Drogaria Guararapes Brasil S.A. emitiu, em favor do Banco Safra S/A uma cédula de
crédito bancário no valor de R$20,0 milhões, sendo o pagamento da primeira prestação mensal em 23 de
novembro de 2011 e pagamento da última prestação em 8 de outubro de 2014. Sobre o valor principal, incide
taxa de juros de 0,19%% ao mês ou 2,30% ao ano.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Em 03 de agosto de 2010, a Mais Econômica emitiu em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
cédula de crédito bancário no valor de R$5,0 milhões, sendo o seu vencimento em 03 de fevereiro de 2012.
Sobre o valor principal do crédito, incidem juros de 1,42% ao mês. A cédula é garantida por fiança do Sr.
Wilson José Lopes, sócio da Mais Econômica, e por penhor de direitos creditórios da Mais Econômica.

BTG Pactual Beta Participações S.A.
Em 11 de janeiro de 2011, a Brazil Pharma S.A., mutuária, celebrou com o BTG Pactual Beta Participações
S.A., mutuante, contrato de mútuo no valor de R$3,5 milhões. Pelo referido contrato, a Brazil Pharma S.A.
obriga-se a pagar o mútuo, em uma única parcela, na data de 11 de janeiro de 2012, por meio de depósito
bancário, sendo que sobre o valor principal do mútuo incidirá atualização monetária equivalente à variação
mensal da taxa de CDI, acrescido de juros de 0,25% ao mês, computados do período entre efetivo o
desembolso e o efetivo pagamento do mútuo. O prazo do contrato poderá ser prorrogado, bem como poderá

ser quitado antecipadamente mediante aviso por escrito ao mutuante.
ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2011, não possuíamos registrado em nosso passivo nenhuma outra operação de longo
prazo com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior. No entanto, buscamos
sempre desenvolver boas relações comerciais com os principais agentes financeiros no mercado, visando o
pronto acesso a linhas de crédito para financiamento de investimentos e eventuais demandas de capital de giro.
Cumpre ressaltar que, após 31 de dezembro de 2011, celebramos outros contratos de longo prazo que estão
descritos acima e citados no item 3.3 deste Formulário de Referência - Eventos Subseqüentes às Últimas
Demonstrações Financeiras.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre nossas dívidas quirografárias. As dívidas que são
garantidas com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.
iv.
eventuais restrições impostas ao emissor, principalmente com relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de
novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

g.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 31 de dezembro de 2011, possuíamos um total de R$64,4 milhões em empréstimos e financiamentos,
montante esse que representava parcela significativa das linhas de crédito disponíveis por meio de contratos
dessa natureza por nós firmados, sendo que tanto nessa data como em 31 de dezembro de 2010, tínhamos
utilizado todo o valor disponibilizado.
Cabe ressaltar que possuímos operações comerciais e um relacionamento bastante próximo com instituições
financeiras de primeira linha, o que nos permite ter acesso a linhas de créditos adicionais não contratadas, na
hipótese de haver necessidade, desde que não excedam as limitações estabelecidas em contratos
anteriormente firmados.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas de nossas demonstrações
financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011,
as quais foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiras (International
Financial Reporting Standars – IFRS), emitidas pelo

Comitê Internacional de Normas Contábeis (International Accounting Standards Board – IASB), e de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e
aprovados pela CVM.
Referidas demonstrações financeiras foram auditadas pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.,
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e o Relatório dos Auditores Independentes
também se encontra anexo ao Prospecto, e foi emitido sem ressalvas.
Não fizemos a comparação entre demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2009 e 2010, pois passamos a ter resultados a partir de maio de 2010, quando adquirimos
nossa primeira subsidiária operacional.
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2011 comparado com o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2010
Receita bruta de vendas e serviços
Nossa receita bruta de vendas e serviços é proveniente da comercialização de (i) medicamentos de marca, (ii)
medicamentos genéricos e (iii) não medicamentos, os quais incluem artigos de perfumaria, higiene pessoal e
beleza, cosméticos e dermocosméticos, e a prestação de serviços em nossas Operações Próprias, tais como
aplicações de injeção, aferição de pressão arterial e entregas em domicílio e (iv) receitas oriundas de nossa
Rede de Franquias, as quais não variam de acordo com o faturamento dos franqueados.
Deduções da Receita Bruta
A linha de deduções da receita bruta se divide nas seguintes:
Impostos sobre vendas e Serviços
Os impostos incidentes sobre as nossas vendas são: ICMS, PIS e COFINS.
ICMS
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é um tributo estadual de valor agregado,
incidente sobre a receita bruta em cada etapa da cadeia de produção e comercialização. As alíquotas variam de
acordo com o produto e com o Estado da federação no qual o produto é vendido, sendo que as alíquotas
praticadas em transações internas diferem das praticadas em transações interestaduais.
Em todos os Estados nos quais atuamos via Operações Próprias (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito
Federal, Goiás, Alagoas, Paraíba e Pernambuco) vigora o regime de substituição tributária do ICMS para os

medicamentos e para grande parte dos demais produtos por nós comercializados. Para todas as nossas
compras internas em cada um destes estados, o ICMS é previamente recolhido pelo fabricante ou
distribuidor, conforme o Estado, e nos é repassado como parte do custo das mercadorias adquiridas.
Em função da substituição tributária, utilizamos a receita bruta como principal indicador de nossas vendas e
análise de margens. A alíquota de ICMS incidente sobre nossas vendas varia preponderantemente entre 17% e
18%.
PIS e COFINS
Os produtos que comercializamos estão sujeitos a dois regimes distintos de tributação do PIS e da COFINS. O
primeiro regime, ou Regime Monofásico, é aplicável a produtos farmacêuticos que têm o PIS e a COFINS
recolhidos apenas pelos fabricantes à alíquota de 12,5% no total, dependendo do produto, sendo que uma
parcela significativa destes são isentos de PIS e COFINS e classificados como Lista Positiva, enquanto os
demais são classificados como Lista Negativa; o segundo regime, ou Regime não Cumulativo, é aplicável aos
demais produtos que não sejam farmacêuticos, e estão no regime de crédito nas entradas e débitos nas saídas,
às alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. No caso dos produtos que, assim como os
medicamentos, possuem preços controlados pelo governo, eles são conhecidos como Lista Neutra.
Devoluções sobre vendas e serviços
Os montantes relativos a devoluções de vendas efetuadas para os nossos clientes são deduzidos de nossa
receita bruta.
Receita líquida de vendas e serviços
Nossa receita líquida de vendas consiste basicamente na nossa receita bruta de vendas e serviços deduzidos
os impostos sobre vendas e serviços e devoluções sobre vendas e serviços.
Custo das vendas
O custo das vendas e dos serviços prestados é apurado com base no custo médio de aquisição, registrado na
data da realização da venda. Além disso, contabilizamos nessa linha as receitas obtidas junto a fornecedores
para desenvolvimento de ações promocionais do tipo: comercialização de pontos adicionais para exposição de
produtos nas lojas, espaços no caixa e displays de balcão de medicamentos, líquidas de tributos.
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
As despesas com vendas ocorrem nas lojas de nossas Operações Próprias e incluem taxas das
administradoras de cartões, aluguel de lojas, despesas com funcionário de lojas, despesas de propaganda e
marketing, energia, manutenção, logística e segurança.

Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas são aquelas que estão associadas ao suporte das atividades
operacionais e BackOffice da Companhia como compras, recursos humanos, contabilidade, administração
financeira, custos de reestruturação e custos de diligência contábil e legal.
Provisão para redução ao valor de recuperação
Refere-se ao ajuste (baixa) de ativos sem expectativa de recuperação no teste do impairment.
Outras Receitas Operacionais, Líquidas
As outras receitas operacionais são líquidas de outras despesas operacionais e referem-se a receitas
provenientes de recuperação de despesas, deságio em aquisições, receitas da publicação de oferta na mídia e
outras receitas que não são provenientes da atividade principal da Companhia.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro é a diferença entre as receitas e despesas financeiras. Os juros sobre aplicações
financeiras e os encargos sobre financiamentos e empréstimos são respectivamente as principais receitas e
despesas financeiras da nossa Companhia, respectivamente. Adicionalmente compõem a receita financeira os
descontos obtidos por fornecedores.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Fazemos o recolhimento do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido ajustado a uma
alíquota de 34% do resultado tributável da Companhia, sendo 15%, acrescido do adicional de 10%, enquanto a
contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre nosso lucro tributável.
Os impostos diferidos são contabilizados quando a Companhia reconhece uma receita e sua tributação só será
paga em períodos futuros, ou seja, são reconhecidos para todas as diferenças temporárias.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2011 comparado com o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2010
A tabela abaixo apresenta os valores relativos às demonstrações de resultado consolidado do exercício social
encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011.

Receita líquida de vendas
Custo das vendas
Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesa com vendas
Despesas gerais e administrativas
Participação de funcionários e administradores
Despesa com depreciação e amortização
Provisão para redução ao valor de recuperação
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado
financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social e das participações
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

Participação de acionistas não controladores
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício

2011
1.000.665

2010
161.541

(628.358)
372.307

(124.953)
36.588

(216.728)
(103.236)
(3.186)
(25.494)
-

(33.356)
(22.181)
(2.642)
(5.769)
(2.194)

(388)
(349.032)

3.800
(62.342)

23.275

(25.754)

33.192
(37.432)
(4.240)

2.046
(3.683)
(1.637)

19.035

(27.391)

(5.065)
(5.742)
(10.807)
(2.759)
5.469

(1.765)
2.134
369
3.742
(23.280)

Fomos constituídos em dezembro de 2009, e não tivemos resultados em 2009. Os nossos resultados no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram decorrentes das aquisições ocorridas durante
2010 e do crescimento orgânico de nossas subsidiárias após as suas aquisições. Portanto, os resultados de
2010 não são comparáveis a 2009.

Em relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011, nossas receitas incluem as
receitas de nossas Operações Próprias no período que as elas efetivamente já haviam sido adquiridas,
conforme o quadro abaixo:

Rede Nordeste de Farmácias S.A.

2010
Receita
Bruta (Em
Período
R$
milhões)
7 meses
17,7

Drogaria Rosário S.A.

4 meses

132,7

12 meses

451,8

Drogaria Guararapes Brasil S.A.

3 meses

22,1

12 meses

165,6

Descrição

Farmais Franchising S.A.

1 mês

Drogaria Mais Econômica S.A.

-

-

Brazil Pharma Produtos

-

-

Total

2,9

175,4

2011
Período
12 meses

12 meses
10 meses

Receita
Bruta (Em R$
milhões)
Incorporada a
Guararapes

17,5
438,3
2,3
1.075,8

Desta forma, possuímos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 uma margem bruta de
20,9% proveniente das vendas de nossas Operações Próprias e despesas de vendas que representam
19,0% de nossa receita bruta para o mesmo período, que acreditamos deverá ser diluída com a maturação de
nossas lojas, dado que em 31 de dezembro de 2010 tínhamos 65% de nossas lojas em processo de
maturação. Tais operações refletiram o resultado operacional de nossas lojas no período supracitado.
Durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, nossas despesas gerais e administrativas
representaram 12,6% da nossa receita bruta para o período, percentual superior à média do setor, resultante da
não diluição das nossas despesas incorridas pela holding ao longo do ano. Acreditamos que estas
despesas deverão ser diluídas com o reconhecimento da receita de nossas investidas pelo mesmo período das
despesas e com a otimização das nossas operações administrativas.
Encerramos o quarto trimestre de 2011 com R$ 323,2 milhões de Receita Bruta consolidada, e o ano de 2011
com R$ 1.075,8 milhões. Nossas Operações Próprias e nossa Rede de Franquias representaram,
respectivamente, aproximadamente 98,4% e 1,6% do faturamento total da Companhia no período.
Nossas vendas estão distribuídas, por tipo de produto, entre medicamentos e não-medicamentos, categoria que
inclui produtos de higiene pessoal, cosméticos, primeiros-socorros e conveniência, entre outros. Dentro da
venda de Medicamentos, os Medicamentos Genéricos tem representatividade acima da média do setor, o que
consideramos uma vantagem competitiva. Acreditamos que o aumento do consumo de Medicamentos
Genéricos deverá reduzir o gasto com medicamentos de nossos clientes, aumentando a acessibilidade aos
nossos produtos.
Distribuição de Vendas

Distribuição de Vendas de Medicamentos

4T10

4T11

4T10

4T11

Podemos verificar que em nossa distribuição de vendas, houve um aumento da participação de medicamentos,
atingindo 68,2% no 4T11, 1,7 pontos percentuais acima quan
quando
do comparado ao 4T10. Quando verificada a
distribuição de vendas de medicamentos, podemos observar que o mix de genéricos e medicamentos de marca
se manteve praticamente estável.
Receita bruta de vendas
Nossa receita bruta de vendas de mercadorias e se
serviços
rviços totalizou no exercício social encerrado em 2010
R$175,4 milhões. Essa receita é decorrente das revendas de medicamentos nas lojas de nossas Operações
Próprias no montante de R$172,5 milhões, e das receitas consolidadas de nossa operação de Rede de
Franquias, no montante de R$ 2,9 milhões.
Tivemos um forte crescimento orgânico no exercício de 2010, com a abertura de 39 lojas, em função da
capitalização que fizemos em nossas Operações Próprias. Deste total, 13 lojas na Rosário e 26 lojas na
Guararapes.

Nossa receita bruta
uta de vendas de mercadorias e serviços totalizou no exercício social encerrado em 2011
R$1.075,8 milhões.. Essa receita é decorrente das revendas de medicamentos nas lojas de nossas Operações
Próprias no montante de R$1.055,6 milhões, e das receitas consolidadas de nossa operação de Rede de
Franquias, no montante de R$ 17,5 milhões.
Tivemos um forte crescimento orgânico no exe
exercício de 2011, com a abertura de 86 lojas, em função da
capitalização que fizemos em nossas Operações Próprias. Deste total, 17 lojas na Rosário e 22
2 lojas na
Guararapes e 47 Mais Economica.

A tabela abaixo descreve a distribuição do nosso mix de venda:

Medicamentos

2010

2011

Marca

54,9%

47,4%

Genérico

15,5%

19,7%

Não medicamentos

28,1%

31,0%

Rede de Franquias

1,6%

2,0%

100,0%

100,0%

Total

Nossa receita bruta de venda de mercadorias e serviços em 2010 resultou da aquisição da (i) participação de
88,13% na Rede Nordeste de Farmácias S.A em maio de 2010, que contribuiu R$17,7 milhões para nossa
receita bruta de venda de mercadorias e serviços por um período de sete meses, (ii) participação de 43,66% na
Rosário em agosto de 2010, que contribuiu R$132,7 milhões para nossa receita bruta de venda de mercadorias
e serviços por um período de quatro meses, (iii) participação de 66,78% na Guararapes em setembro de 2010,
que contribuiu R$22,1 milhões para nossa receita bruta de venda de mercadorias e serviços por um período
de três meses, e (iv) participação de 100,0% na Farmais Franchising S.A., que contribuiu R$2,9 milhões para
nossa receita bruta de venda de mercadorias e serviços por um período de um mês.
Em 2010, R$123,3 milhões das nossas vendas corresponderam a medicamentos e R$52,1 milhões a não
medicamentos. Além disso, tivemos uma participação significativa de genéricos em nosso mix de produtos, que
representou 22,0% da nossa venda de medicamentos no ano de 2010, em função do nosso
posicionamento em regiões de menor poder aquisitivo. A venda de medicamentos genéricos é promovida pelo
constante treinamento de nossos funcionários, a fim de dar acessibilidade a nossos clientes e reduzir o seu
custo com medicamentos. A venda de não medicamentos representou 28,1% do total de nossa receita bruta,
devido à menor competição dos grandes hipermercados nas regiões onde atuamos, pois nestas regiões
as farmácias representam um importante canal de distribuição de higiene pessoal e beleza. Nosso mix de
produtos e políticas de preço são customizados para atender a clientes de diferentes perfis de renda, conforme
cada região geográfica em que atuamos.
Em 2011 a venda de não medicamentos representou 31,0% do total de nossa receita bruta, devido ao melhor
relacionamento com as multinacionais de higiene e beleza, onde encontram nas farmácias o canal de vendas
mais próximo do cliente. Em 2011 foi possível observar o também o aumento da participação de genéricos
dentro do mix total de vendas.

Deduções da Receita Bruta
As deduções da receita bruta foram de R$13,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010, representando 7,9% da nossa receita bruta. As devoluções sobre vendas e serviços foram de R$1,9
milhão. Como percentual da receita bruta de vendas e serviços, as devoluções sobre vendas e serviços foram
de 1,1%.
As deduções da receita bruta foram de R$75,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2011, representando 7,0% da nossa receita bruta. As devoluções sobre vendas e serviços foram de R$72,9
milhão. Como percentual da receita bruta de vendas e serviços, as devoluções sobre vendas e serviços foram
de 6,8%.

Receita Líquida de Vendas
Pelos motivos expostos acima nossa receita líquida de vendas totalizou R$161,5 milhões em 31 de dezembro
de 2010,ou 92,1% de nossa receita bruta.
Pelos motivos expostos acima, nossa receita líquida de vendas
dezembro de 2011, ou 93,0% de nossa receita bruta.

totalizou

R$1.000,6

milhões em 31 de

Custo das vendas
O custo das vendas foi de R$125,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010,
representando 71,2% da nossa receita bruta. Atualmente, nossas Operações Próprias efetuam suas compras de
forma individual, sem usufruir de ganho de escala para melhorar nossas condições comerciais juntos a nossos
fornecedores e parceiros. Adicionalmente, nossos custos foram onerados no montante R$12,1 milhões,
representando 6,9% da nossa receita bruta para o período, referentes a ajuste sobre o lucro não realizado na
aquisição da Rosário.
O custo das vendas foi de R$628,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011,
representando 58,4% da nossa receita bruta. Atualmente, nossas Operações Próprias efetuam suas compras de
forma individual, sem usufruir de ganho de escala para melhorar nossas condições comerciais juntos a nossos
fornecedores e parceiros.

Lucro Bruto
Pelos motivos expostos acima, o nosso lucro bruto totalizou R$36,6 milhões em 31 de dezembro de 2010,
representando 20,9% da nossa receita bruta.
Pelos motivos expostos acima, o nosso lucro bruto totalizou R$372,3 milhões em 31 de dezembro de 2011,
representando 34,6% da nossa receita bruta.

Receitas (despesas) operacionais
Vendas
As despesas de vendas totalizaram R$33,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010, representando 19,0% da nossa receita bruta. Além das aquisições mencionadas acima, expandimos o
número de lojas no exercício, com a abertura de 39 novas lojas. Tal expansão onera nossas despesas de
vendas, uma vez que incorremos em todas as despesas de vendas de lojas maduras, mas que ainda estão em
processo de maturação e por conseqüência não trazem a receita equivalente a lojas maduras. Do total de
145 lojas que possuíamos no encerramento do exercício, 65% estavam em processo de maturação.
As despesas de vendas totalizaram R$216,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011, representando 20,1% da nossa receita bruta. Além das aquisições mencionadas acima, expandimos o
número de lojas no exercício, com a abertura de 86 novas lojas. Tal expansão onera nossas despesas de
vendas, uma vez que incorremos em todas as despesas de vendas de lojas maduras, mas que ainda estão em
processo de maturação e por conseqüência não trazem a receita equivalente a lojas maduras. Do total de
378 lojas que possuíamos no encerramento do exercício, 60% estavam em processo de maturação.

Gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no exercício social encerrado em 2010 foram de R$22,2 milhões,
representando 12,6% da nossa receita bruta. Essas despesas decorrem das despesas de nossa estrutura
central de cada Operação Própria e do nosso escritório central. Estas últimas estão representadas

principalmente pela remuneração e salários de pessoal administrativo e financeiro, e totalizaram o montante de
R$7,2 milhões.
No exercício de 2010, incorremos em um total de R$3,2 milhões de despesas com serviços de advogados,
consultores e auditores incorridos nas diligências das empresas que analisamos uma possível oportunidade de
compra. Independentemente da oportunidade ter se convertido em uma aquisição, todas as despesas de
diligências foram contabilizadas no resultado do exercício, sob a rubrica de despesas gerais e administrativas.
Estas despesas são necessárias para o nosso crescimento e ao processo de integração de nossas
operações. Tais despesas são características de empresas que estão iniciando suas operações. Devido à
nossa estratégia de continuar a adquirir outras redes de drogarias os custos de fusões e aquisições poderão se
repetir nos próximos exercícios sociais.

As despesas gerais e administrativas no exercício social encerrado em 2011 foram de R$103,2 milhões,
representando 9,6% da nossa receita bruta. Essas despesas decorrem das despesas de nossa estrutura central
de cada Operação Própria e do nosso escritório central. Estas últimas estão representadas principalmente pela
remuneração e salários de pessoal administrativo e financeiro, e totalizaram o montante de R$51,3 milhões.
No exercício de 2011, incorremos em um total de R$4,2 milhões de despesas com serviços de advogados,
consultores e auditores incorridos nas diligências das empresas que analisamos uma possível oportunidade de
compra. Independentemente da oportunidade ter se convertido em uma aquisição, todas as despesas de
diligências foram contabilizadas no resultado do exercício, sob a rubrica de despesas gerais e administrativas.
Estas despesas são necessárias para o nosso crescimento e ao processo de integração de nossas
operações. Tais despesas são características de empresas que estão iniciando suas operações. Devido à
nossa estratégia de continuar a adquirir outras redes de drogarias os custos de fusões e aquisições poderão se
repetir nos próximos exercícios sociais.

Depreciação e amortização
As despesas com depreciação e amortização no exercício social encerrado em 2010 totalizaram R$5,8
milhões, representando 3,3% da nossa receita bruta. Tais despesas são justificadas principalmente (i) pela
amortização de pontos comerciais em nossa controlada Rede Nordeste de Farmácias, que totalizou R$3,4
milhões; (ii) depreciação de nossas máquinas e equipamentos, apresentados basicamente por instalação de
nossas lojas; e (iii) investimento na adequação do layout de nossas lojas.
As despesas com depreciação e amortização no exercício social encerrado em 2011 totalizaram R$25,5
milhões, representando 2,4% da nossa receita bruta. Tais despesas são justificadas principalmente (i) pela
amortização de pontos comerciais; (ii) depreciação de nossas máquinas e equipamentos, apresentados
basicamente por instalação de nossas lojas; e (iii) investimento na adequação do layout de nossas lojas.

Provisão para redução ao valor de recuperação
A provisão para redução ao valor de recuperação no exercício social encerrado em 2010 totalizou R$2,2
milhões, representando 1,3% da nossa receita bruta. Esse valor refere-se a baixa de ativo sem expectativa de
recuperação na Farmais, decorrente de uma reestruturação que gerou o fechamento da atividade de convênios
e de uma loja aberta num projeto de expansão não continuado.
Outras receitas operacionais, líquidas
As outras receitas operacionais, líquidas totalizaram no exercício social encerrado em 2010 R$3,8 milhões,
representando 2,2% da nossa receita bruta. Esse total é proveniente basicamente de receitas da publicação de
oferta na mídia no valor de R$3,6 milhões por nossa controlada Rosário.
As outras receitas operacionais, líquidas totalizaram no exercício social encerrado em 2011 R$0,4 milhões.

Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
Pelos motivos expostos acima, no exercício social encerrado em 2010
apresentamos um prejuízo
operacional antes do resultado financeiro de R$23,1 milhões, representando 13,2% da nossa receita bruta.
Pelos motivos expostos acima, no exercício social encerrado em 2011 apresentamos um lucro operacional
antes do resultado financeiro de R$23,3 milhões, representando 2,2% da nossa receita bruta.

Resultado Financeiro

Despesas financeiras
As despesas financeiras totalizaram R$3,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010, representando 2,1% de nossa receita bruta. Esse valor reflete os juros de nossos empréstimos, que
totalizavam R$76,1 milhões em 31 de dezembro de 2010.
As despesas financeiras totalizaram R$37,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de

2011, representando 3,4% de nossa receita bruta. Esse valor reflete os juros de nossos empréstimos, que
totalizavam R$76,1 milhões em 31 de dezembro de 2010.

Receitas financeiras
As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram de R$2,0 milhões,
representando 1,2% da receita bruta e são decorrentes, principalmente de receita de R$1,5 milhão com
aplicações financeiras em instituições de primeira linha, cujo saldo em 31 de dezembro de 2010 era de
R$14,2 milhões, e descontos obtidos junto a nossos fornecedores, no montante de R$0,3 milhão.

As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 foram de R$33,2 milhões,
representando 3,1% da receita bruta e são decorrentes, principalmente de receita com aplicações financeiras.

Participação de funcionários e administradores
A participação de funcionários e administradores no exercício social encerrado em 2010 foi de R$2,6 milhões,
representando 1,5% da receita bruta do período, em função da performance e resultados obtidos no ano.
A participação de funcionários e administradores no exercício social encerrado em 2011 foi de R$3,2 milhões,
representando 0,3% da receita bruta do período, em função da performance e resultados obtidos no ano.

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Pelos motivos acima expostos, nosso prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social totalizou
R$27,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, representando 15,6% da nossa
receita bruta.
Pelos motivos acima expostos, nosso lucroantes do imposto de renda e da contribuição social totalizou R$19,0
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, representando 1,8% da nossa receita bruta.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social totalizou R$0,3 milhão no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2010, sendo uma despesa corrente de R$1,8 milhão e um crédito diferido de R$2,1 milhões,
representando 1,2% da nossa receita bruta.
O imposto de renda e contribuição social totalizou R$10,8 milhão no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011, sendo uma despesa corrente de R$5,1 milhão e um crédito diferido de R$5,7 milhões.

Lucro (prejuízo) antes da participação de não controladores
O prejuízo antes da participação de acionistas não controladores, pelos motivos acima expostos totalizou
R$27,0 milhões, o que representa 15,4% da receita bruta do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2010.
O prejuízo antes da participação de acionistas não controladores, pelos motivos acima expostos totalizou
R$8,2 milhões, o que representa 0,8% da receita bruta do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011.

Acionistas não controladores
O saldo de acionistas não controladores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 era de
R$3,7 milhões positivo, em virtude de prejuízos nas nossas subsidiárias.

O saldo de acionistas não controladores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 era de
R$2,8 milhões negativo.
Prejuízo líquido do exercício
Pelos motivos acima expostos a Companhia apurou um prejuízo no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2010 de R$23,3 milhões, representando 13,3% da receita bruta.

Pelos motivos acima expostos a Companhia apurou um prejuízo no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011 de R$5,5 milhões, representando 0,5% da receita bruta.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Fomos constituídos em dezembro de 2009, e em 31 de dezembro de 2009 possuíamos: um ativo circulante e
total do ativo de R$1 mil e capital social e patrimônio líquido de R$1 mil. O balanço patrimonial consolidado em
31 de dezembro de 2010 reflete as variações em relação a 31 de dezembro de 2009 decorrentes das aquisições
ocorridas durante 2010 e do crescimento orgânico de nossas subsidiárias após as suas aquisições.
A tabela abaixo apresenta as principais alterações nas contas patrimoniais em 31 de dezembro de
2010 comparadas a 31 de dezembro de 2011.

Consolidado
2011
2010
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Fundo de publicidade administrado
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Créditos tributários e previdenciários
Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos
Instrumentos financeiros
Não circulante
Tributos diferidos
Partes relacionadas
Outros ativos
Instrumentos financeiros
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

263.555
75.336
1.267
226.642
4.967
11.099
3.059
44.253
1.827
632.005

18.760
32.968
1.629
58.885
5.854
4.949
88
1.821
124.954

510
1.843
4.834
69.963
340.095
417.245

5.453
1.144
19.666
142.976
169.239

1.049.250

294.193

Consolidado
2011
2010
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Partes relacionadas a pagar
Fundo de publicidade administrado
Imposto de renda e contribuição social
Outros impostos e contribuições
Obrigações com pessoal e encargos sociais
Provisão para demandas judiciais
Contas a pagar por aquisição de investimento
Dividendos a pagar
Demais contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para demandas judiciais
Contas a pagar por aquisição de investimento
Demais contas a pagar
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucro
Prejuízos acumulados

22.367
123.972
1.267
1.127
14.714
31.768
409
17.692
1.299
22.682
237.297

64.876
58.598
1.629
1.207
3.825
10.441
783
18.006
15.204
174.569

42.007
1.670
36.688
8.326
88.691

11.224
1.555
587
13.366

803.624
(61.252)
273
(19.383)
723.262

73.950
(1.443)
(23.280)
49.227

Participação de não controladores

723.262

57.031
106.258

Total do passivo e patrimônio líquido

1.049.250

294.193

Ativo circulante
O ativo circulante aumentou em R$507 milhões, passando de R$125,0 milhões em 31 de dezembro de
2010 para R$ 632,0 milhões em 31 de dezembro de 2011. O ativo circulante representava 42,5% do total do
ativo em 31 de dezembro de 2010 e 60,3% em 31 de dezembro de 2011. Tal aumento ocorreu principalmente
pelas variações descritas abaixo:
(i)

Aumento de R$244,7 milhões no saldo de caixa e equivalentes de caixa, que passou de
R$18,8 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$263,5 milhões em 31 de dezembro de
2011,. O montante de R$170,0 milhões foi utilizado para a aquisição da Mais Econômica, que foi
concluída em março de 2011, dos quais R$120,0 milhões foram capitalizados e encontramse aplicados. Tais recursos encontram-se aplicados em bancos de primeira linha e possuem
liquidez imediata;

(ii)

aumento de R$42,1 milhões no saldo de contas a receber, que passou de R$33,2 milhões em 31
de dezembro de 2010 para R$75,3 milhões em 31 de dezembro de 2011. Tal aumento está
alinhado com o crescimento da receita bruta de vendas e serviços no exercício social encerrado
em 31 dezembro de 2011 em comparação com o exercício de 2010 e com o saldo de contas a
receber.

(iii)

aumento de R$167,7 milhões no saldo de estoques, que passou de R$58,9 milhões em 31 de
dezembro de 2010 para R$226,6 milhões em 31 de dezembro de 2011. Essa variação ocorreu
em função do crescimento das vendas e expansão da nossa rede de lojas, organicamente, que
gerou a necessidade de maiores estoques para suportar o crescimento das vendas.
Adicionalmente, em 31 de março de 2011 ocorreu o reajuste anual de preço de medicamentos
em 4,8%. Aproveitamos o período anterior à alta para efetuar compras a preços vantajosos em
todas as nossas Operações Próprias.

(iv)

Aumento de R$42,4 milhões no saldo da rubrica conta outros créditos, que passou de R$1,8
milhão em 31 de dezembro de 2010 para R$44,2 milhões em 31 de dezembro de 2011.

Ativo não circulante

(i)

A conta de outros ativos apresentou um aumento entre 31 de dezembro de 2010 e 31 de
dezembro de 2011, passando de R$1,1 milhão para R$1,8 milhões, respectivamente, em função,
principalmente, do aumento de nossas atividades das operações.

Imobilizado
O imobilizado aumentou R$50,3 milhões, passando de R$19,7 milhões em 31 de dezembro de 2010 para
R$70,0 milhões em 31 de dezembro de 2011. Essa variação reflete o aumento de investimentos na abertura de
86 lojas novas, na abertura do centro de distribuição da Guararapes, na atualização do layout de lojas existentes
de operações próprias e na nova frota de automóveis para dar suporte às lojas de nossa plataforma no
Centro-Oeste.
Intangível
O intangível apresentou um aumento de R$197,1 milhões, passando de R$143,0 milhões em 31 de dezembro
de 2010 para R$340,1 milhões em 31 de dezembro de 2011. Esta elevação é justificada principalmente pela
aquisição da Mais Econômica e pelos pagamentos pela aquisição de fundo de comércio para a instalação das
novas lojas.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou R$62,7 milhões, passando de R$174,6 milhões em 31 de dezembro de 2010
para R$237,3 milhões em 31 de dezembro de 2011. O passivo circulante variou de 22,6% do total do passivo e
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 para 59,3% em 31 de dezembro de 2010, principalmente pelas
variações abaixo descritas:
(i)

aumento de R$65,4 milhões, no saldo da rubrica fornecedores, que passou de R$58,6 milhões
em 31 de dezembro de 2010 para R$124,0 milhões em 31 de dezembro de 2011 em linha com o
aumento de compras e expansão do estoques, com o objetivo de aproveitar os preços antes da
correção anual de preços. Entretanto, como percentual do total do passivo e patrimônio líquido a
conta de fornecedores reduziu de 19,9% em 31 de dezembro de 2010 para 11,8% em 31 de
dezembro de 2011. Adicionalmente, parte do aumento, no montante de R$49,0

milhões, foi em função da consolidação do balanço da Mais Econômica a partir de março de
2011;
(ii)

O imposto de renda e contribuição social em 31 de dezembro era de R$1,2 milhão e passou para
R$1,1 milhões em 31 de dezembro de 2011

(v)

Aumento de R$10,9 milhões no saldo da rubrica outros impostos e contribuições, que passou de
R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$14,7 milhões em 31 de dezembro de 2011.
Esta elevação refere-se principalmente ao provisionamento de ICMS, PIS e COFINS a recolher;

(iv)

Redução de R$42,5 milhões, no saldo da rubrica empréstimos e financiamentos, que passou de
R$64,9 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$22,4 milhões em 31 de dezembro de 2011.

(v)

Aumento de R$21,4 milhões no saldo das obrigações com pessoal e encargos sociais, que passou
de R$10,4 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$31,8 milhões em 31 de dezembro de
2011. Esta elevação é decorrente da contratação de novos funcionários alocados principalmente
nas 86 lojas abertas e pelo correspondente provisionamento de férias, encargos e décimo
terceiro salário;

(vi)

Aumento de R$7,5 milhões no saldo da rubrica demais contas a pagar, que passou de R$15,2
milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$22,7 milhões em 31 de dezembro de 2011. Esta
elevação refere-se principalmente ao aumento dos saldos de aluguel, telefone, energia e
despesas a pagar;

Passivo não circulante
[O exigível a longo prazo aumentou R$75,3 milhões passando de R$13,4 milhões em 31 de dezembro de
2010 para R$88,7 milhões em 31 de dezembro de 2011. O exigível a longo prazo representava 4,5% do total do
passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2010 e 8,5% em 31 de dezembro de 2011. Tal aumento
ocorreu principalmente pelas variações abaixo descritas:
(i)

Aumento de R$30,8 milhão no saldo da rubrica empréstimos e financiamentos, que passaram de
R$11,2 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$42,0 milhões em 31 de dezembro de 2011;

(ii)

Aumento de R$7,5 milhões no saldo da demais contas a pagar, que passou de R$0,6 milhão em
31 de dezembro de 2010 para R$22,7 milhões em 30 de dezembro de 2011.

Patrimônio líquido
O patrimônio líquido aumentou R$617,0 milhões passando de R$106,3 milhões em 31 de dezembro de 2010
para R$723,3 milhões em 31 de dezembro de 2011. O patrimônio líquido representava 36,1% do total do
passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2010 e 69,9% em 31 de dezembro de 2011. Esta elevação
é em grande parte reflexo das aquisições feitas em 2011.
FLUXO DE CAIXA

Consolidado
2011

2010
(Reapresentado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício antes dos impostos sobre o lucro
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa:
Variações cambiais e monetárias líquidas
Despesa de juros sobre empréstimos
Depreciação e amortização
Provisão para contingências
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Outras receitas/despesas sem desembolso de caixa
Provisão da despesa com plano de opção de ações
Resultado com equivalência patrimonial
Juros e variações monetárias líquidas
Baixa por redução ao valor de recuperação
Provisão com perda de estoque por obsolescência
Variações nos ativos e passivos:
(Aumento) redução em contas a receber
(Aumento) redução em estoques
(Aumento) redução em adiantamento à fornecedores
(Aumento) redução em créditos tributários e previdenciários
(Aumento) redução em despesas pagas antecipadamente
(Aumento) redução em outros créditos
(Aumento) redução em impostos diferidos
(Aumento) redução em outros ativos
(Aumento) redução em partes relacionadas
Aumento (redução) fornecedores e programação
Aumento (redução) em obrigações fiscais e imposto de renda e contribuição
social
Aumento (redução) em salários e encargos sociais
Aumento (redução) em IR/CS pagos
Aumento (redução) em provisões e outras contas a pagar
Aumento (redução) Fundo de Publicidade
Aumento (redução) Outras obrigações
Total Variações nos ativos e passivos
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais

19.035

(27.391)

(1.598)
1.099
25.494
(374)
559
2.677
3.098
2.316
1.211
53.517

5.769
179
(21.443)

(22.875)
(114.854)
887
(6.124)
(959)
(41.042)
451
(690)
20.398

10.573
(6.178)
6.013
366
712
(120)
(211)
(245)
(4.442)
(8.146)

3.338
8.385
(7.140)
3.599
(156.626)
(103.109)

933
(2.743)
782
(627)
(3.333)
(24.776)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado
Participações permanentes em outras sociedades
Aumento de capital nas investidas
Aquisição de outros intangíveis
Aquisição de controlada, liquida de caixa adquirida
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de Investimentos

(41.557)
(232.065)
(36.061)
1.776
(307.907)

(6.407)
(27.422)
(11.711)
4.201
(41.339)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financimentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Aumento de capital, liquido de gastos com emissão de ações
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

125.146
(199.009)
729.674
655.811
244.795

34.363
(23.439)
73.950
84.874
18.759

18.760
263.555

1
18.760

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

Fomos constituídos em dezembro de 2009 e não tivemos fluxos de caixa em 2009, além do aporte de capital de
nossos acionistas em dezembro de 2009 no montante de R$1 mil. Os nossos fluxos de caixa no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram decorrentes principalmente das aquisições ocorridas durante
2010 e da operação de nossas subsidiárias após nossos investimentos.
Os nossos fluxos de caixa no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 foram decorrentes das
aquisições ocorridas durante 2010, da aquisição da Mais Econômica em março de 2011, e da operação de
nossas subsidiárias após nossos investimentos.
A tabela acima apresenta os valores relativos às demonstrações do fluxo de caixa do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2010. A tabela acima apresenta os valores relativos às demonstrações do fluxo de caixa
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.
A demonstração do fluxo de caixa do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 contempla o fluxo de
caixa das Operações Próprias a partir do momento em que cada empresa foi adquirida. Essas aquisições
aconteceram ao longo do segundo semestre de 2010.
Nossa geração de caixa proveniente das atividades operacionais foi positiva em R$9,6 milhões, apesar do
prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores de R$27,4 milhões,
reflexo do aumento de nossas operações em 2010, a partir das aquisições ocorridas durante o ano e do
crescimento orgânico de nossas subsidiárias após as suas aquisições.
O fluxo de caixa utilizado em atividades de investimento foi de R$41.3 milhões em 2010 devido principalmente
às aquisições das controladas.
O fluxo de caixa de financiamentos foi de R$18,8 milhões, sendo originado, principalmente por R$73,9 milhões
do aumento de capital de nossos acionistas. Além disso, captamos R$34,4 milhões de empréstimos.
Dessa forma, nosso fluxo de caixa consolidado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foi
positivo
em
R$18,8
milhões.
Em 2011 nossa geração de caixa proveniente das atividades operacionais foi positiva em R$53,5 milhões,
reflexo do caixa gerado de nossas operações, por meio do crescimento de nossas subsidiárias e da aquisição
da Mais Econômica em março de 2011.
O fluxo de caixa utilizado em atividades de investimento no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011 foi de R$307,9 milhões devido principalmente à aquisição da Mais Econômica. Dos valores pagos nas
aquisições, R$120,0 milhões foram aportados na Mais Econômica, o que reduziu a necessidade de captação de
recursos de terceiros para investimento em abertura de novas lojas.

O fluxo de caixa de financiamentos foi de R$244,8 milhões, sendo proveniente, principalmente, por R$729,8
milhõe originários de recursos de acionistas e R$125,1 milhões de empréstimos e financiamentos.
Amortizamos no período R$199,0 milhões de empréstimos e financiamentos.
Dessa forma, nosso fluxo de caixa consolidado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 foi
positivo em R$263,55 milhões, decorrente, em grande parte, do efeito combinado do aporte de recursos
de
nossos
acionistas
e
do
caixa
utilizado
na
aquisição
da
Mais
Econômica.

10.2 - Resultado operacional e financeiro

a.

Resultados das operações do emissor, em especial:
i.

descrições de quaisquer componentes importantes da receita

A nossa receita bruta é originada da comercialização de produtos em nossas Operações Próprias e serviços
prestados a nossa Rede de Franquias. A tabela a seguir demonstra o mix de venda, nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011:

Medicamentos

2010

2011

Marca

54,9%

47,4%

Genérico

15,5%

19,7%

Não medicamentos

28,1%

31,0%

Rede de Franquias

1,6%

2,0%

100,0%

100,0%

Total

ii.

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Nossas receitas são oriundas da venda de produtos farmacêuticos, referência e genéricos e não
medicamento, principalmente produtos de higiene pessoal e beleza. O consumo destes produtos vem
crescendo em função do aumento de renda, do envelhecimento da população e do aumento de consumo de
medicamentos genéricos. Estes fatores vêm afetando de maneira positiva e material os nossos resultados
operacionais. Verificamos também que o vencimento de patentes de medicamentos referência nos próximos
anos, juntamente com um maior conhecimento dos medicamentos genéricos pela população brasileira,
deverão afetar significativamente nossa vendas de medicamentos genéricos, uma vez que nosso time é
treinado para oferecer medicamentos genéricos e nossa estratégia de venda visa a reduzir o custo de
nossos clientes com medicamentos.
b.
Variações das receitas atribuíveis à modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
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Nossas receitas são afetadas pelo reajuste nos preços dos medicamentos determinado pelo Governo
Federal com base na inflação ajustada por fatores de produtividade e competitividade, observado o
procedimento estabelecido na legislação em vigor. Em 31 de março de cada ano acorre o reajuste anual de
preços de medicamentos determinado pela CMED. Em 31 de março de 2010 e em 31 de março de 2011, o
reajuste médio nos preços dos medicamentos foi de 4,6% e 4,8%, respectivamente. Adicionalmente as nossas
receitas foram igualmente afetadas pelo aumento do consumo de produtos por nós comercializados.
Para informações adicionais sobre os reajustes nos preços dos medicamentos, consultar item 7.3 (c) deste
Formulário de Referência.
c.
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros nos resultados operacional e financeiro do emissor

Nossa situação financeira e o resultado das nossas operações são impactados por fatores diversos que
poderão ocorrer aos países que atuamos, como: (i) o desenvolvimento macroeconômico brasileiro; (ii) a taxa
de desemprego; (iii) a disponibilidade de crédito; (iv) o nível de juros básico; (v) o nível de renda da
população; e (vi) a taxa de câmbio.

31 de dezembro de 2010
7,5%

Crescimento do PIB (%)
Inflação (IGP-M) (%)
CDI (%)
TJLP

(2)

5,5

5,9%

6,5
10,87

10,64%
6,0%

6,0

10,75%

11,0

4,5%
1,6662

13,6
1,8758

1,7593

1,6614

(%)

Taxa SELIC (%)

2,73

11,3%

Inflação (IPCA) (%)
(1)

31 de dezembro
de2011

Valorização (desvalorização) do real perante o dólar
(%)
Taxa de câmbio (fechamento) R$ por US$1,00
Taxa média de câmbio — R$ por US$1,00

(4)

(3)

Fontes: IBGE, Banco Central, Fundação Getúlio Vargas e CETIP.
¹ A taxa CDI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticados durante o dia no Brasil (acumulada no período).
² Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (média do período – Base Anual).
3 Fechamento da taxa de câmbio venda.
4 Média das taxas de câmbio Diárias do período.

O aumento da taxa de juros básico da economia no final do ano de 2011 acarretou crescimento de nossas
despesas financeiras, uma vez que parte de nosso endividamento é indexado ao CDI. No que diz respeito à
inflação, a aceleração dos principais indicadores como IGP-M e IPCA tem impacto direto e indireto em
nossas despesas de vendas e gerais e administrativas, em especial nos itens: (i) aluguel, uma vez que os
contratos são geralmente indexados ao IGP-M; e (ii) custo de pessoal, dado que os salários são reajustados
anualmente através de dissídio coletivo, ajuste este que tende a acompanhar indicadores de inflação. A
variação da taxa de câmbio não tem impacto significativo em nossos resultados, uma vez que a totalidade
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de nossa receita é reconhecida em reais e não possuímos custos ou despesas significativas atreladas a
moedas estrangeiras.
Os fatores descritos acima, no entanto, podem impactar os nossos resultados operacionais, positiva ou
negativamente, uma vez que afetam diretamente o poder de consumo de nossos clientes. Além disso, a
disponibilidade de crédito e o nível dos juros básicos podem afetar, positiva ou negativamente, nossas
despesas financeiras, bem como nossa capacidade de investimento a curto e médio prazos.
O aumento da inflação afetaria o preço de venda de nossos produtos, inclusive por meio do reajustes dos
preços de medicamento conforme determinado pela CMED. Todavia, esse aumento de receita seria
parcialmente compensado pelo aumento de nossos custos das vendas, que são também determinados pela
CMED. Além disso, a inflação afeta ainda nossas despesas e receitas financeiras, uma vez que nosso
endividamento total e investimentos são corrigidos monetariamente por índices inflacionários tais como
IPCA.
A variação de taxas de juro também afetaria materialmente nossos resultados. Nosso endividamento está
sujeito a taxas de juros variáveis, tais como a TJLP e CDI.

.

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

a.

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não introduzimos ou alienamos qualquer segmento operacional durante os três últimos exercícios sociais.
Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Durante o exercício social encerrado em 2010, a Companhia adquiriu participação em três grupos
empresariais; a Rosário, maior rede do varejo farmacêutico do Centro-Oeste e o Grupo Guararapes, maior rede
do varejo farmacêutico de Pernambuco, e adquiriu 100% da operação do Grupo Farmais, maior
franquia do varejo farmacêutico do Brasil. Em consequência dessas transações, nossos resultados
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 consolidam os resultados das
empresas adquiridas de acordo com a tabela abaixo:

Rede Nordeste de Farmácias S.A.

2010
Período
7 meses

Drogaria Rosário S.A.

4 meses

Drogaria Guararapes Brasil S.A.

3 meses

Descrição

Farmais Franchising S.A.

1 mês

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, adquirimos a Mais Econômica, uma das maiores
rede de drogarias do sul do país. Em consequência dessa operação, nossos resultados referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 consolidam apenas 10 meses do resultado da Mais
Econômica, conforme tabela abaixo:

Rede Nordeste de Farmácias S.A.

2011
Período
12 meses

Drogaria Rosário S.A.

12 meses

Drogaria Guararapes Brasil S.A.

12 meses

Farmais Franchising S.A.

12 meses

Drogaria Mais Econômica S.A.

10 meses

Descrição

Dessa forma, ao serem contabilizados os resultados das diversas empresas adquiridas para todo o ano de
2011, houve diferenças relevantes nas contas de resultados da Brazil Pharma em comparação para o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2010. Entre as mudanças mais significativas estão incluídas o
aumento da receita de vendas e das despesas de vendas e gerais e administrativas.
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Em relação às operações de Roll Up efetivadas, em 22 de junho de 2011, após a aprovação pelo nosso
Conselho de Administração do preço da nossa oferta pública inicial de ações de nossa emissão, e conforme
apurado no procedimento de coleta de intenções de investimento, ou Bookbuilding, as principais diferenças
dizem respeito às eliminações da conta “Participação de não controladores” em nosso balanço patrimonial,
sendo a que participação dos acionistas não controladores de nossas subsidiárias passa a ser contabilizada na
conta de “Capital social” e “reserva de capital”; e da eliminação da conta “Resultado do período atribuível aos
acionistas não controladores” em nosso demonstrativo de resultados, sendo esse resultado
contabilizado integralmente em nosso “Resultado no período”, uma vez que passamos a deter 100% do
capital de nossas subsidiárias.
c.

Eventos ou operações não usuais

Não aplicável, uma vez que não praticamos operações ou eventos não usuais.

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor

a.

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Até 31 de dezembro de 2009, as nossas demonstrações financeiras eram apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, normas complementares da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis vigentes naquela data, e disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações (BRGAAP).
Adotamos retroativamente, a partir de dezembro de 2009, todos os Pronunciamentos, Orientações e
Interpretações do CPC emitidos até 31 de dezembro de 2010, e, em razão disso, as nossas demonstrações
financeiras consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2010e de 2009,
estão de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo IASB e pelo CPC, e
aprovadas pela CVM.
Pelo fato de não realizarmos atividades operacionais até 31 de dezembro de 2009, não houve impacto em
nosso balanço de abertura.
A mesma data de transição foi aplicada as nossas controladas que se utilizaram das exceções obrigatórias e
de certas isenções de aplicação retrospectiva completa, requeridas pelas normas contábeis.
Alterações nas práticas contábeis brasileiras
Não houve novas normas ou pronunciamentos técnicos contábeis expedidos pelo CPC entre as
demonstrações financeiras com data-base 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011 que
gerassem diferença de padrão contábil.
b.

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Os efeitos significativos das alterações em práticas contábeis foram afetadas principalmente pelo CPC 15,
Combinação de Negócios.
Todos os ativos e passivos reconhecidos pela compradora referente à aquisição da participação nas
investidas foram reconhecidos ao seu valor justo e a contrapartida ao ágio apurado em cada aquisição.
O ágio é o excesso do custo da combinação de negócio acima da participação do adquirente no valor justo dos
ativos, passivos e participações minoritárias, e este não é mais amortizado estando sujeito ao teste de
impairment.
c.

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Os pareceres dos Auditores Independentes, emitidos para os exercícios sociais de 2011, 2010 e 2009, foram
emitidos sem ressalvas e contém parágrafo de ênfase mencionando que as demonstrações financeiras
individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e que essas práticas
diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras
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auditor

separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas
em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor
justo.

.

10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia requer que a
administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas podem levar a
resultados que requeiram ajustes significativos ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
As nossas políticas contábeis críticas, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam
julgamentos subjetivos ou complexos, estão descritas a seguir:
(a) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor
em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de
transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.
O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do
orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da
unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no
método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de
crescimento utilizada para fins de extrapolação.
(b) Impostos
As estimativas e premissas de recuperação dos créditos tributários estão suportadas pelas projeções dos
lucros tributáveis levando em consideração premissas de mercado, financeiras e de negócios. Dessa forma,
essas estimativas estão sujeitas às incertezas inerentes a essas previsões.
(c) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Reconhecemos provisão para causas cíveis e trabalhistas. A nossa avaliação da probabilidade de perda inclui
a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

.

10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

a.
Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para
corrigi-las
Os nossos Diretores acreditam que os procedimentos internos e sistemas de elaboração de demonstrações
financeiras são suficientes para assegurar a eficiência, precisão e confiabilidade, não tendo sido detectadas
imperfeições em nossos controles internos. Utilizamos uma prática de dupla checagem dos números, que é
feito tanto pela contabilidade, quanto pela controladoria.
b.
Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor
independente
Nossos auditores não realizaram suas auditorias com o objetivo de opinar sobre os controles internos, mas
apenas para opinar sobre as nossas demonstrações financeiras. No entanto, no contexto de suas auditorias
sobre nossas demonstrações financeiras, nossos auditores podem identificar pontos de melhoria de nossos
controles internos, que quando identificados nos são comunicados.
Na avaliação da Administração nenhum dos pontos identificados pelos auditores independentes se configura
como uma deficiência significativa do sistema contábil e de controles internos.

.

10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

a.

Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados.

Recursos forma utilizados para financiar nossa expansão, tanto organicamente com abertura de 86 novas lojas próprias
em 2011, e com aquisições.
Durante o ano de 2011 adquirimos a rede Mais Econômica, com operações na região sul do país, e no final do ano
anunciamos a aquisição da rede de Drogarias Big Ben com operações no norte e nordeste do Brasil. A aquisição da Big
Ben tem sua conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2012.
No início de 2012 concluímos a aquisição da rede de drogarias Sant’ana, líder no estado da Bahia e segunda maior
rede do nordeste; aquisição relevante para consolidar nossas operações no estado baiano e na região nordeste. Com
essa aquisição acreditamos consolidar nossa presença nas regiões norte e nordeste de forma a incrementar nossas
operações nas regiões de maior crescimento do país.
Com as últimas aquisições passamos a ser a terceira maior rede de drogarias do Brasil.

b.
Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição.
Não houve.
c.

Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não houve.

10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

a.
Descrição dos ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem em
nosso balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.
arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;
ii.
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade
responsabilidades, indicando respectivos passivos;
iii.
contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;
iv.
contratos de construção não terminada; e
v.
contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

mantenha

Não detemos ativos e passivos que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial.
b.

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

Não detemos outros itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial.

riscos e

.

10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a.
Como tais itens alteram ou poderão alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não detemos itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial.
b.

Natureza e o propósito da operação

Não detemos itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial.
c.
Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação
Não detemos itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial.

.

10.10 - Plano de negócios

a.

Investimentos, incluindo:
i.
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos

Nosso programa de investimentos para 2012 engloba a abertura de lojas próprias, atualização de sistemas e
na melhoria contínua de nossa estrutura logística. Nosso plano de expansão prevê a abertura de 100 lojas
próprias até o final de 2012. Além disso, vamos focar na integração das plataforma adquiridas.

ii.

fontes de financiamento dos investimentos

A responsabilidade de identificação e escolha das fontes de financiamento a custos atrativos é um dever dos
nossos Diretores.
Portanto, segundo eles, quando apropriado, contraímos empréstimos e financiamentos. O restante dos
recursos necessários para os investimentos é financiado pela própria geração operacional de caixa.
iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não temos desinvestimentos relevantes em andamento ou previsão para realizá-los.
b.
aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia
No final do ano de 2011 anunciamos a aquisição da rede de Drogarias Big Ben com operações no norte e
nordeste do Brasil. A aquisição da Big Ben tem sua conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2012.
No início de 2012 concluímos a aquisição da rede de drogarias Sant’ana, líder no estado da Bahia e segunda
maior rede do nordeste; aquisição relevante para consolidar nossas operações no estado baiano e na região
nordeste. Com essa aquisição acreditamos consolidar nossa presença nas regiões norte e nordeste de forma a
incrementar nossas operações nas regiões de maior crescimento do país.
Com as últimas aquisições passamos a ser a terceira maior rede de drogarias do Brasil.
c.

Novos produtos e serviços, indicando:
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;

Atualmente possuímos pesquisas em andamento para o desenvolvimento de produtos de marca própria,
incluindo pesquisas de mercado, desenvolvimento de embalagens e criação de marca.
ii.
Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou
serviços;
Em 2010 investimos aproximadamente R$407 mil em pesquisas para o desenvolvimento de
produtos de marca própria. Em 2011 não tivemos investimentos relevantes

.
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iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados; e,
Não aplicável, vez que não possuímos projetos em desenvolvimento já divulgados.
iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
Não aplicável, vez que não possuímos pesquisas de novos produtos e serviços.

Formulário de Referência - 2011 - BRAZIL PHARMA S.A.

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o nosso desempenho operacional e que não
tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta Seção 10.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
ANEXO 3
Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia

a.

objetivos da política ou prática de remuneração

Entendemos que o alinhamento de interesses entre a administração e Sócios Fundadores é fundamental para
atingirmos nossas metas e objetivos, por isso oferecemos planos de opção de compra de ações e de
remuneração variável com base em resultados concretos e efetivos. Buscamos atrair e reter profissionais
qualificados, com o estabelecimento de metas objetivas e transparentes, bem como atualização profissional
constante. Possuímos uma cultura baseada no reconhecimento do mérito individual e na remuneração
variável para alinhamento de interesses entre os acionistas e os administradores.
b.

composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração:
Até a data deste Formulário de Referência, os membros do nosso Conselho de Administração não fazem jus a
qualquer tipo de remuneração, exceto pelo nosso Conselheiro Independente que faz jus à remuneração fixa
mensal.
Diretoria:
Os membros da nossa Diretoria fazem jus à remuneração fixa paga a título de salário, remuneração variável
paga a título de participação nos resultados; e plano de opção de ações. Além disso, os nossos Diretores
recebem benefícios diretos e indiretos, tais como: seguro de vida, assistência médica e hospitalar,
assistência odontológica, auxílio refeição, auxílio alimentação e estacionamento em nosso edifício.
Conselho Fiscal:
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal não foi instalado.
Comitês:
Temos instalado um Conselho de Remuneração, porém, até a data deste Formulário de Referência, nenhum
de seus membros fazem jus a qualquer tipo de remuneração.
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Conselho de Administração:
Até a data deste Formulário de Referência, os membros do nosso Conselho de Administração não fazem jus a
qualquer tipo de remuneração, exceto pelo nosso Conselheiro Independente que faz jus apenas à remuneração
fixa.
Diretoria:
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Para a Diretoria, a remuneração fixa pode representar aproximadamente 20,0% da remuneração total,
enquanto a remuneração variável corresponde, aproximadamente, aos demais 80,0%. Esses percentuais
podem variar em função de mudanças nos resultados por nós obtidos no período, dado ao componente de
compartilhamento de riscos e resultados existente na remuneração variável.
Conselho Fiscal:
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal não foi instalado.
Comitês:
Até a data deste Formulário de Referência, os membros do Conselho de Remuneração não fazem jus a
qualquer tipo de remuneração.
iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Os valores de remuneração fixa pagos aos nossos administradores, executivos e empregados são
comparados periodicamente com o mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas
especializadas, de forma que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a necessidade de
se realizar reajuste em algum dos componentes da remuneração. A remuneração variável é calculada com
base no nosso Plano de Remuneração Variável, implementado para o exercício de 2010, baseado em
resultados financeiros dos nossos negócios (EBITDA), no alcance de metas operacionais definidas para
cada uma das áreas e, também, na avaliação de competências comportamentais individuais, objetivando
maximizar o valor agregado de nossos administradores.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
As razões para composição da remuneração são o incentivo na melhoria da nossa gestão e a permanência
dos nossos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com o desempenho de curto prazo e os
resultados de longo prazo.
c.

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração

Além das notas pela avaliação das competências comportamentais, o principal indicador de desempenho
levado em consideração para o calculo da remuneração variável é o EBTIDA, o qual é desdobrado em metas
para cada uma das áreas, tais como: aquisição de redes de farmácias, desenvolvimento de novos produtos,
implementação de indicadores de desempenho das companhias investidas, implementação de Sistema ERP,
Programa de Trainee entre outros.
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
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A parcela variável da remuneração dos nossos administradores está vinculada ao nosso desempenho no
período em questão. As metas são estabelecidas por nosso Conselho de Administração e aplicadas a todos os
executivos elegíveis. Cada meta tem sua variação monitorada mensalmente em relação ao indicador
estabelecido e está diretamente relacionada a nosso desempenho no período avaliado.
Sendo assim, os valores a serem pagos aos nossos administradores a título de participação nos resultados ou
bônus, dependem da nossa evolução e do alcance de metas individuais dos nossos administradores.
e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,
médio e longo prazo

O formato da remuneração acima descrito procura incentivar os administradores a buscar a melhor
rentabilidade dos investimentos e projetos por nós desenvolvidos, de tal maneira a alinhar os interesses
destes aos nossos interesses.
Buscamos obter tal alinhamento por meio das seguintes perspectivas:
(i)
No curto prazo: salários e pacote de benefícios compatíveis com o mercado; (ii)
No médio prazo: pagamento de participação nos nossos resultados e bônus; e
(iii) No longo prazo: outorga de opções de compra de nossas ações aos membros de nossa
administração.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos

Apenas no período de janeiro a julho de 2010, houve o pagamento de remuneração fixa e indireta
(benefícios) suportada por nosso controlador indireto Banco BTG Pactual S.A. para um dos membros da nossa
diretoria estatutária.
g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente - 2012 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6

5

0

11

Salário ou pró-labore

0,00

847.308,60

0,00

847.308,60

Benefícios direto e indireto

0,00

80.616,00

0,00

80.616,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

96.000,00

0,00

0,00

96.000,00

Bônus

0,00

Até 14.000.000,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
Remuneração fixa anual

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2011 - Valores Anuais [CONFIRMAR/ATUALIZAR VALORES]
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

4,75

4,00

8,75

27.000,00

684.618,77

711.618,77

Benefícios direto e indireto

0,00

68.531,79

68.531,79

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas
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Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros indicado
acima corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela do
Item 13.16 abaixo.

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.

27.000,00

3.253.150,56

3.280.150,56

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2010 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,25

3,25

365.500,00

365.500,00

41.052,91

41.052,91

Participações em comitês

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

1.820.500,00

1.820.500,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

Baseada em ações

0,00

0,00

Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros indicado
acima corresponde à média
anual do número de membros
de cada órgão apurado
mensalmente para cada
exercício social, conforme tabela
do Item 13.16 abaixo.
2.227.052,91

2.227.052,91
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração prevista para o exercício social corrente – 2012

Nº de membros:

Conselho de
administração

Diretoria

6

5

0

0

Sem limite

Sem limite

0

0

Sem limite

Sem limite

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas
estabelecidas sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado dos três
últimos exercícios
sociais (R$/Unidade):
Participação no
resultado
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas
estabelecidas sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado dos três
últimos exercícios
sociais (R$/Unidade):

Conselho fiscal

Total
11
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011

Nº de membros:

Conselho de
administração

Diretoria

10

4

4

0

0

0

Sem limite

Sem limite

Sem limite

0

0

0

Sem limite

Sem limite

Sem limite

Conselho fiscal

Total

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas
estabelecidas sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado dos três
últimos exercícios
sociais (R$/Unidade):
Participação no
resultado
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
(R$/Unidade):
Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas
estabelecidas sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado dos três
últimos exercícios
sociais (R$/Unidade):

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010
Conselho de
administração
Nº de membros:
Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):
Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
(R$/Unidade):

Diretoria
3,25

Conselho fiscal

Total
4
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Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas
estabelecidas sejam
atingidas
(R$/Unidade):
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado dos três
últimos exercícios
sociais (R$/Unidade):
Participação no
resultado
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
(R$/Unidade):

0

0

Sem limite

Sem limite

Valor previsto no plano
de remuneração, caso
as metas
estabelecidas sejam
atingidas
(R$/Unidade):

R$1.820.500,00

R$1.820.500,00

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado dos três
últimos exercícios
sociais (R$/Unidade):

R$1.820.500,00

R$1.820.500,00

Valor máximo previsto
no plano de
remuneração
(R$/Unidade):
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estatutária

a.

termos e condições gerais

O nosso Plano de Opção de Compra de Ações Ordinárias de nossa emissão, ou Plano, foi aprovado em
Reunião do nosso Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2011 e ratificado na Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 05 de maio de 2011.
De acordo com as disposições do nosso Plano, são elegíveis a participar do Plano o presidente, os diretores
sejam eles estatutários ou não e nossos funcionários, ou Beneficiários.
O Plano será administrado pelo nosso conselho de remuneração, ou Conselho de Remuneração, e todas as
decisões relativas ao Plano deverão ser por ele aprovadas, sendo que tem legitimidade para: (a) tomar todas
as medidas necessárias à administração do Plano, inclusive no que se refere à sua interpretação e
aplicação; (b) decidir quanto às datas de outorga das Opções, o volume de Opções a ser outorgado, bem como
àqueles a quem serão outorgadas dentre as pessoas elegíveis a participar do Plano, ou Beneficiários; (c)
deliberar sobre a emissão de novas ações da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, para
cumprimento do estabelecido no Plano; (d) aprovar os programas de opção de compra de ações a serem
realizados no âmbito do Plano, ou Programas, bem como seus regulamentos, ou Regulamentos, respectivos
contratos de adesão e eventuais aditivos Contratos de Adesão; (e) prorrogar, mas nunca antecipar, a data de
exercício das Opções, exceto nos casos específicos descritos no Regulamento do Primeiro Programa de
Opção de Compra de Ações; (f) aditar os Regulamentos e os Contratos de Adesão para estender, caso a caso
ou genericamente, o prazo final para o exercício das Opções; (g) modificar os termos e condições dos
Regulamentos e dos Contratos de Adesão na medida em que os direitos dos Beneficiários decorrentes de, ou
relacionados com, o Plano não sejam prejudicados, excluídas dessa limitação eventuais adaptações que
vierem a ser realizadas pelo Conselho de Remuneração em decorrência de alterações implementadas na
legislação pertinente; (h) analisar casos excepcionais relacionados com o Plano; e (i) alterar ou extinguir o
Plano, caso seja do nosso interesse. Os beneficiários do Plano não estão sujeitos a lock-up.
b.

principais objetivos do plano

Os objetivos principais do nosso Plano são os seguintes: (a) estimular a nossa expansão, bem como o
alcance e superação das metas empresariais estabelecidas, mediante a criação de incentivos de longo
prazo que visem uma maior integração de nossos administradores e empregados, na qualidade de nossos
acionistas; (b) nos possibilitar a manutenção de nossos profissionais, oferecendo-lhes, como vantagem e
incentivo adicional, a oportunidade de se tornarem nossos acionistas, nos termos, condições e formas
previstos em nosso Plano; e (c) promover o nosso bom desempenho e dos interesses de seus acionistas
mediante um comprometimento de longo prazo por parte de nossos executivos, administradores e
empregados.
c.

Forma como o plano contribui para esses objetivos

Ao possibilitar que os Beneficiários se tornem nossos acionistas em condições diferenciadas, espera-se que
estes tenham fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor, bem como para
exercerem suas funções de maneira a integrar interesses dos nossos acionistas, aos objetivos sociais e aos
nossos planos de crescimento, assim maximizando nossos lucros, bem como gerando uma relação de longo
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prazo destes profissionais conosco. O oferecimento de opções de compra de ações ainda estimula os
Beneficiários, por meio do comprometimento de seus recursos próprios, a buscar a valorização imediata das
ações, sem, contudo, comprometer o crescimento e a valorização futura das ações. Atinge-se, ainda, por meio
deste modelo, o compartilhamento dos riscos e dos nossos ganhos, por meio da valorização das ações
adquiridas no âmbito do Plano. Adicionalmente, o modelo adotado espera ser eficaz como mecanismo de
retenção de administradores e empregados, em face, principalmente, do compartilhamento da valorização das
nossas ações.
d.

Como o plano se insere na nossa política de remuneração do emissor

O Plano insere-se em nossa política de remuneração, na medida em que tal política busca, além da
retribuição justa e reflexa do desempenho, o crescimento dos nossos resultados e a recompensa para os
nossos executivos. Porém, as opções outorgadas nos termos do Plano, bem como o seu exercício pelos
Beneficiários, não têm qualquer relação nem estão vinculados à sua remuneração, fixa ou variável, ou
eventual participação nos lucros.
e.

Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo
prazo

As outorgas realizadas com base no Plano trazem diferentes mecanismos que permitem o alinhamento de
interesses dos administradores em diferentes horizontes de tempo. A divisão em lotes anuais e a existência de
períodos de carência diferenciados fazem com que os Beneficiários se comprometam com a constante
valorização das nossas ações no curto, médio e longo prazo.
f.

Número máximo de ações abrangidas

As ações obtidas mediante o exercício das Opções outorgadas no âmbito do plano não poderão ultrapassar,
durante todo o prazo de vigência do Plano, o limite máximo acumulado de 5,3% do total de ações do nosso
capital social subscrito e integralizado. Temos a intenção de aumentar o limite máximo acumulado de
Opções a serem outorgadas para 8,0%; contudo, esse aumento está pendente de aprovação pelo nosso
Conselho de Remuneração e pelo nosso Conselho de Administração.
g.

Número máximo de opções a serem outorgadas

Conforme o item f. acima, atualmente as Opções outorgadas no âmbito do Plano não poderão ultrapassar,
durante o prazo de vigência do Plano, o limite máximo acumulado de 5,3% do total de ações do nosso capital
social subscrito e integralizado.
h.

Condições de aquisição de ações

Os termos e condições das Opções outorgadas serão regulados por meio de Contratos de Adesão que
celebraremos com os Beneficiários, conforme previsto no Regulamento do Programa em questão. O
Conselho de Remuneração estabelecerá em cada um dos casos: (i) a quantidade de ações objeto da
Opção; (ii) o preço de subscrição ou de aquisição das ações objeto da Opção e as condições para seu
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pagamento; (iii) o prazo inicial de carência durante o qual a Opção não poderá ser exercida e as datas limite
para o exercício total ou parcial da Opção; e (iv) normas sobre transferência da Opção em caso de sucessão
do Beneficiário, e eventuais restrições à negociação das ações objeto da Opção subscritas ou adquiridas pelos
Beneficiários mediante o exercício da Opção, bem como as penalidades aplicáveis.
i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Conforme estabelecido no Plano, o preço das ações a serem subscritas ou adquiridas pelos Beneficiários em
decorrência do exercício da Opção será determinado pelo nosso Conselho de Remuneração, quando da
aprovação de cada Programa e seus respectivos Regulamentos, obedecidos os princípios e regras definidos
pelos Regulamentos de cada Programa.
j.

Critérios para fixação de prazo de exercício

Conforme o Plano, exceto por deliberação em contrário do nosso Conselho de Remuneração, a obtenção do
direito ao exercício da Opção dar-se-á nos períodos, percentuais e condições definidos nos Regulamentos de
cada Programa.
k.

Forma de liquidação

Nos termos da Cláusula 4.3 do Plano, as ações objeto das Opções serão provenientes, conforme venha a ser
deliberado pelo Conselho de Remuneração: (i) da emissão de novas ações ordinárias, dentro do limite do
nosso capital autorizado; e/ou (ii) de ações mantidas em tesouraria.
l.

Restrições à transferência das ações

Não obstante o cronograma previsto no item j. acima, cada uma das parcelas das Opções só poderá ser
exercida integralmente, mediante pagamento integral do preço de exercício das Opções, nas condições
determinadas nos Regulamentos.
m.

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção
do plano

O Plano poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral de nossos acionistas, bem
como mediante o término da vigência do Plano. Na hipótese de término da vigência, as Opções ainda em vigor
que tenham sido outorgadas no âmbito do Plano não serão afetadas.
n.

Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações

Nos termos do Plano, o nosso Conselho de Remuneração deverá determinar nos Regulamentos as
consequências e procedimentos relativos à manutenção ou perda de direitos relativos à Opção nos casos de (i)
desligamento, (ii) falecimento; (iii) invalidez permanente ou (iv) aposentadoria dos Beneficiários.
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

Cada membro efetivo e suplente do nosso Conselho de Administração detém pelo menos uma ação ordinária
de nossa emissão. O nosso Conselho de Administração detém em 31 de dezembro de 2011 o total de
13.403.918 ações ordinárias de nossa emissão. Os membros da diretoria estatutária em 31 de dezembro de
2011somam 4 ações*.

{*} Os dois Diretores Estatutários, detentores de uma ação cada, também são membros do nosso
Conselho de Administração.
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

(i)

Previsão para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2012
Conselho de administração

Diretoria

Total

6 (efetivo)

5

11

Data da outorga:

N/A

28/06/2011

28/06/2011

Quantidade de
opções
outorgadas:

N/A

4

4

Número de
membros:
Outorga de
opções de
compra de
ações

Prazo para que
as opções se
tornem
exercíveis:

N/A

1º- 28/02/2012

1º- 28/02/2012

2º- Mar/Set 2012

2º- Mar/Set 2012

3º- Mar/Set 2013

3º- Mar/Set 201

4º- Mar/Set 2014

Prazo máximo
para exercício
das opções:

4º- Mar/Set 2014

N/A

Mar/Set 2014

Mar/Set 2014

Prazo de
restrição à
transferência
das ações:

N/A

N/A

N/A

Preço médio
ponderado de
exercício:

N/A

R$4,62

R$4,62

Opções em
aberto no
início do
exercício
social:

N/A

1º,2º,3º e 4º

1º,2º,3º e 4º

Opções
perdidas
durante o
exercício
social:

N/A

N/A

N/A

Opções
exercidas
durante o
exercício
social:

N/A

1e2

1e2

Opções
expiradas
durante o
exercício
social:

N/A

N/A

N/A

N/A

R$4,62

R$4,62

Valor justo das
opções na
data de
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
outorga:
Diluição
potencial em
caso de
exercício de
todas as
opções
outorgadas:

1,92%
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

(ii)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011
Conselho de administração

Diretoria

Total

6 (efetivo)

5

11

Data da outorga:

N/A

28/06/2011

28/06/2011

Quantidade de
opções outorgadas:

N/A

4

4

Número de
membros:
Outorga de opções
de compra de
ações

Prazo para que as
opções se tornem
exercíveis:

N/A

Prazo máximo para
exercício das
opções:

N/A

Prazo de restrição à
transferência das
ações:
Preço médio
ponderado de
exercício:

1º- 28/02/2012

1º- 28/02/2012

2º- Mar/Set 2012

2º- Mar/Set 2012

3º- Mar/Set 2013

3º- Mar/Set 2013

4º- Mar/Set 2014

4º- Mar/Set 2014

Mar/Set 2014

Mar/Set 2014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Opções em aberto
no início do
exercício social:

N/A

1º,2º,3º e 4º

1º,2º,3º e 4º

Opções perdidas
durante o
exercício social:

N/A

N/A

N/A

Opções exercidas
durante o
exercício social:

N/A

0

0

Opções expiradas
durante o
exercício social:

N/A

N/A

N/A

Valor justo das
opções na data de
outorga:

N/A

R$4,7288

R$4,7288

Diluição potencial
em caso de
exercício de todas
as opções
outorgadas:

N/A

1,92%
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do
conselho de administração e da diretoria estatutária
(i)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011
Conselho de
administração
Diretoria

Número de
membros:

Total

N/A

N/A

N/A

Número de ações:

N/A

N/A

N/A

Preço médio
ponderado de
exercício:

N/A

N/A

N/A

Valor total da
diferença entre o
valor de exercício e
o valor de mercado
das ações relativas
às opções
exercidas:

N/A

N/A

N/A

Número de ações:

N/A

N/A

N/A

Preço médio
ponderado de
aquisição:

N/A

N/A

N/A

Valor total da
diferença entre o
valor de aquisição e
o valor de mercado
das ações
adquiridas:

N/A

N/A

N/A

Opções exercidas

Ações entregues
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções
a.

Modelo de precificação

Black & Scholes
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações,
preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros
livre de risco
2011
Rendimento de dividendos (%)

-

Volatilidade esperada (%)

69,23

Taxa de retorno livre de risco (%)

12,36

Prazo de vida esperado das opções (anos)

4

Valor de mercado das ações (R$)

17,24

Modelo utilizado

Black & Scholes

c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
N/A
d.

Forma de determinação da volatilidade esperada

É utilizada a variação média do preço das ações de outra empresa (Drogasil) do mesmo segmento até a data da
outorga.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

Não aplicável, uma vez que não possuímos Planos de Previdência.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

31/12/2011
Nº de membros

31/12/2011
5

Valor da maior
remuneração(Reais)

19.281,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

10.183,25

Valor médio da
remuneração(Reais)

14121,81

31/12/2010
6

8.000,00
0,00

Diretoria
Estatutária
3,25
1.858.201,51
368.851,40
1.113.526,46

Observação

Diretoria Estatutária
31/12/2010
31/12/2011

Apenas dois membros da nossa Diretoria Estatutária eram remunerados.
5 membros da nossa Diretoria Estatutária eram remunerados.

Conselho de Administração
31/12/2011

O nosso Conselho de Administração foi formalmente instituído em março de 2011, quando seus membros foram empossados em seus cargos.

PÁGINA: 255 de 371

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

Não possuímos outros mecanismos de remuneração ou indenização para os nossos administradores no
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

PÁGINA: 256 de 371

Formulário de Referência - 2011 - BRAZIL PHARMA S.A.

Versão : 9

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010 e 2011, 84% e 0%, respectivamente, do total
recebido pela diretoria foi pago a partes relacionadas aos nossos então controladores.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

PÁGINA: 257 de 371
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

Não aplicável, dado que os membros de nossa Diretoria e do Conselho de Administração não receberam
quaisquer valores que não aqueles em decorrência da função ocupada. Cumpre notar que não
possuíamos Conselho Fiscal instalado nos três últimos exercícios sociais.

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

PÁGINA: 258 de 371
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
31/12/2011
Conselho de
administração

Diretoria

Conselho fiscal

Total

Controladores diretos e
indiretos
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Controlada
Sociedades sob
controle comum

31/12/2010
Conselho de
administração

Diretoria

Conselho fiscal

Total

Controladores diretos e
indiretos
Banco BTG Pactual

R$27.094,07

R$27.094,07

R$28.984,55

R$28.984,55

Controlada
Farmais Franchising S.A.
Sociedades sob
controle comum

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

PÁGINA: 259 de 371
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13.16 - Outras informações relevantes

[O nosso Plano de Participação nos Resultados, bem como nosso Plano de Remuneração Variável, relativos
ao exercício social a ser encerrado em 2012, na data deste Formulário de Referência encontravam-se sob
análise e, por tal motivo, os valores previstos indicados nos Itens 13.2 e 13.3 acima são previstos e podem
sofrer alterações.]
De janeiro a julho de 2010, dois membros da nossa Diretoria recebiam sua remuneração por meio de nossa
subsidiária Farmais e um membro de nossa Diretoria recebia sua remuneração por meio do BTG Pactual.
O nosso Conselho de Administração foi formalmente instituído em março de 2011, quando seus membros
foram empossados em seus cargos.
Os números de membros de cada órgão para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, indicados nos Itens 13.2 acima, correspondem à
média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente para cada exercício social, com
duas casas decimais, conforme abaixo detalhado:
Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2011

Conselho de
Administração
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média

Conselho
Fiscal

Diretoria
4
4
4
4
4
4
4
4

N/A
N/A
4
5
5
5
4,75

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010
Conselho de
Administração
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Conselho
Fiscal

Diretoria
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PÁGINA: 260 de 371
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13.16 - Outras informações relevantes
Dezembro
Média

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

N/A

N/A

4
3,25

N/A
N/A

PÁGINA: 261 de 371

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

