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Disclaimer
Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia, não se constituindo, portanto, em garantia de performance ou de
resultados futuros da Companhia. Estas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais
considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do
desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela
Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia sobre
informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as práticas de
mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados
adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas
próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da

Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da
Companhia sobre os seus resultados.
A Administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações financeiras gerenciais discutidas no
presente relatório. Tais informações financeiras gerenciais devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a
análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão de investimento em nossas
ações, ou para qualquer outra finalidade.
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Otimização de Capital de Giro no 1T19
Benefícios operacionais e financeiros com a redução de estoque
nos clientes:
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•
•
•

Maior foco na promoção do sell-out
Maior assertividade na projeção de vendas e planejamento de produção
Benefícios no processo de lançamentos

•
•

Alocação mais eficiente de capital em CAPEX e inovação
Maior geração operacional de caixa

Sell-out 1T19

|Crescimento de 5,9% no 1T19
Sell-out

1

Crescimento médio da Hypera Pharma em fevereiro e março: 8,4%1
Crescimento do mercado no 1T19: 8,8%2

Principais lançamentos do 1T19
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Nota: 1 Crescimento do sell-out PPP vs. 1T18, conforme informado pelo IQVIA, considera o preço médio de compra pelas farmácias e redes; 2Crescimento vs. 1T18,
em PPP, excluindo fórmulas infantis

Resultados 1T19

|R$383,6
|48,5%
|R$159,6
|R$176,3
|R$521,9

RECEITA LÍQUIDA

-58,7%1

MARGEM BRUTA
2

DESP. MARKETING

-11,7%1

DESP. VENDAS, GERAIS E ADM

+5,5%1

OUTRAS RECEITAS
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Nota: 1Variação sobre 1T18, 2Percentual sobre a Receita Líquida

|R$401,4
|R$330,8
|R$161,0

(R$ milhões)

EBITDA OP. CONTINUADAS

+10,7%1

LUCRO LÍQUIDO OP. CONTINUADAS

+9,5%1

JCP

(0,25/ação)

Resultados 1T19

|R$191,8
|R$120,4
|R$613,0

FC OPERACIONAL

-24,3%1

FC LIVRE

–36,8%1

CAIXA LÍQUIDO
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Nota: 1Variação sobre 1T18

(R$ milhões)

Considerações Finais

Otimização de capital de giro concluída
Maior foco no sell-out
Definição e implementação das iniciativas para crescimento do
sell-out em 2019
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