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Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Hypermarcas S.A. (“Companhia” ou
“Hypermarcas”) submete à apreciação dos Senhores o relatório da administração e as demonstrações
contábeis da Companhia individuais e consolidadas, acompanhadas do parecer dos auditores
independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009.

Mensagem do Presidente
O ano de 2009 começou com muitas incertezas em função da crise financeira internacional. Mesmo assim,
a Hypermarcas continuou acreditando na força de seus negócios, mantendo seu plano estratégico de
investimentos. Como conseqüência, atingiu excelentes resultados no exercício, tanto em crescimento como
em rentabilidade. A Companhia atingiu no ano um faturamento bruto de R$2,6 bilhões, com crescimento
de 48% em relação a 2008, um EBITDA de R$511,7 milhões, representando 25,3% da Receita Líquida e um
Lucro Líquido Caixa de R$444,4 milhões, ou 21,9% da Receita Líquida.
Estes resultados foram conquistados através de uma estratégia de crescimento baseada em aquisições
sinergéticas e esforços orgânicos, aliados a uma plataforma operacional eficiente e de baixo custo.
Em 2009, a empresa concluiu com sucesso uma nova oferta de ações, captando cerca de R$540 milhões de
novos recursos. Esta captação permitiu um aumento da liquidez da ação e da base de acionistas da
Hypermarcas. Com estes recursos, a empresa cumpriu com os compromissos definidos durante a oferta,
investindo R$2 bilhões (“enterprise value”) em cinco aquisições, nos mercados-alvo de Medicamentos e
Beleza e Higiene Pessoal. Estas aquisições foram em linha com sua estratégia de ingressar em novos
mercados com elevado potencial de crescimento e lucratividade:


14/Outubro/2009: Hydrogen, que permitiu a entrada no segmento infantil e juvenil de higiene
pessoal;



27/Novembro/2009: Pom Pom, que permitiu a entrada no mercado de descartáveis de fraldas
geriátricas (com a marca líder BigFral) e infantis (com a marca Pom Pom);



1/Dezembro/2009: Inal e Jontex, permitiram a entrada no mercado de preservativos, com as
marcas #1 Jontex e #2 Olla;



7/Dezembro/2009: Neo Química, que permitiu a entrada no mercado de genéricos, com a marca
líder no mercado de similares Neo Química (genéricos sem marca), com extenso pipeline de
lançamentos e moderno parque industrial.

Tais aquisições auxiliaram a Hypermarcas a conquistar a posição de 3ª maior empresa nacional em
Medicamentos, com o mais completo mix de negócios do mercado, e a maior e mais completa empresa
nacional de Higiene e Beleza do mercado de auto-serviço, consolidando sua posição de liderança em bens
de saúde e consumo. Atualmente, tais divisões correspondem a mais de 80% do faturamento da
Companhia.
No contexto do crescimento orgânico, a empresa manteve seus investimentos massivos em marketing na
casa de 20% do faturamento líquido, investindo mais de R$390 milhões no exercício. A empresa investiu
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em mais de 30 campanhas publicitárias, expandiu seus investimentos de “trade marketing” aumentando
sua exposição nos PDVs (pontos de venda), desenvolveu diversas iniciativas de extensões de linha e
realizou lançamentos de novos produtos. Estas iniciativas permitiram um crescimento de “same brand
sales” de 21% no exercício, mesmo em um ano de crise.
A plataforma operacional da Hypermarcas fortaleceu-se ainda mais em 2009 com a abertura de um novo
centro de distribuição em Cajamar, melhoria do nível de serviços aos seus clientes, e aprimoramento da
distribuição dos seus produtos. Adicionalmente, na área industrial, foram implementadas diversas
melhorias de produtividade e dada continuidade ao seu plano de verticalização, com produção interna de
embalagens. No campo organizacional foram contratados diversos novos talentos como parte do
fortalecimento da estrutura da Companhia.
Com foco em marcas fortes, distribuição nacional capilarizada e eficiência operacional, a Hypermarcas
continua implementando ações que se refletem em sua performance superior, confirmando seu
comprometimento em entregar resultados excepcionais a seus acionistas.

Cenário Macroeconômico
No ano de 2009, a economia brasileira demonstrou relativa resistência à crise. Os indicadores
macroeconômicos melhoraram e, apesar da esperada desaceleração do crescimento do PIB para o ano de
2009, o relatório Focus do Banco Central do Brasil, divulgado em 8 de janeiro de 2010, indicou somente
uma ligeira queda do PIB (0,3% de variação) em 2009, já prevendo crescimento substancial de 5,2% para
2010.
Adicionalmente, fundamentos macroeconômicos sólidos e a maior estabilidade econômica permitiram ao
Banco Central do Brasil voltar à trajetória de redução das taxas de juros, de maneira que a taxa SELIC
atingiu seu nível mais baixo na história, equivalente a 8,75%, desde o final de julho de 2009. De forma
semelhante, o Real apresentou apreciação com relação ao Dólar de 34,2% ao longo do ano de 2009. A
inflação se manteve dentro da meta estipulada pelo governo, o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)
encerrou o ano em menos 1,7% e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou 2009 a 4,3%,
ficando 0,2 pontos percentuais abaixo da meta para o ano, que era de 4,5%. De acordo com o IBGE, a renda
disponível bruta aumentou 2,7%, ou R$21 bilhões, passando de R$763 bilhões em 30 de setembro de 2008
para R$784 milhões em 30 de setembro de 2009, sendo mais um fator de contribuição para manutenção do
crescimento nos níveis de consumo.
As reservas internacionais, segundo o Banco Central do Brasil, têm se mantido em patamares acima de
US$200 bilhões (US$239 bilhões em 31 de dezembro de 2009), esboçando aumento considerável
comparativamente ao final de 2008.
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Resultado Operacional
O resultado operacional de 2009 reflete a estratégia de crescimento da Hypermarcas, uma combinação de
crescimento orgânico de seus negócios e aquisições de empresas e marcas.
A Receita Bruta no ano de 2009 foi de R$2.631,6 milhões, sendo R$2.024,6 milhões referentes aos negócios
pertencentes à Hypermarcas anteriormente e o restante às aquisições realizadas no período.
O Lucro Bruto em 2009 cresceu 48% em relação a 2008, e atingiu R$1.182,3 milhões, o que representou
uma margem de 58,4% da Receita Líquida, uma contração de 1,5 ponto percentual em relação à 2008.
O EBITDA foi de R$511,7 milhões em 2009, 59% superior ao EBITDA em 2008 e atingiu uma margem em
relação à Receita Líquida de 25,3%, 1,2 ponto percentual superior à margem observada em 2008.
Já o Lucro Líquido Caixa em 2009 foi de R$444,4 milhões, o que representou crescimento de 56% em
relação à 2008 com margem de 21,9% da Receita Líquida, 0,6 ponto percentual superior à lucratividade de
2008.

Portfólio
A Hypermarcas consolidou um portfólio excepcional de marcas e produtos com grande reconhecimento em
todo o país nos segmentos de Alimentos, Higiene e Limpeza, Beleza e Higiene Pessoal e Medicamentos.
Este portfólio está presente em inúmeros segmentos do mercado, com participações tanto de liderança
como também de potencial de crescimento, com baixa concentração de clientes, não dependência de uma
cadeia de matéria-prima, demanda uniforme ao longo dos diversos meses do ano. Esta combinação
minimiza os riscos de exposição da Companhia para eventuais oscilações e permite um “Hedge
Estratégico”, o que por sua vez permite um fluxo de caixa estável, sólido, crescente e de baixa volatilidade.

Parque Industrial
Atualmente, a companhia opera nove complexos industriais no Brasil localizados em: Goiânia (GO), Itajaí
(SC), Araçatuba (SP), Barueri (SP), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP), São Roque (SP), Guarulhos (SP) e
Anápolis (GO). Todas essas unidades recebem investimentos constantes e possuem capacidade de
produção suficiente para um novo ciclo de crescimento.

Recursos Humanos
Em 31 de dezembro de 2009, o nosso quadro de empregados era composto por 6.672 colaboradores nas
áreas operacional e administrativa, dos quais 4.053 colaboradores são da área operacional e 2.619 são da
área administrativa.
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A tabela abaixo indica o número de funcionários nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, de acordo
com as funções administrativas e operacionais:
Funcionários
Administrativo
Operacional
Total de colaboradores

2005

2006

210
615
825

588
973
1.561

2007

2008

789
1.847
2.636

1.556
2.413
3.969

2009
2.619
4.053
6.672

Política de Responsabilidade Social
Nossa Política de Responsabilidade Social compreende o desenvolvimento do perfil de empresa cidadã, por
meio de ações sociais que estimulam o respeito, a ética, a solidariedade, o crescimento pessoal, o equilíbrio
e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, adotamos, entre outras medidas socialmente responsáveis, o desenvolvimento e
treinamento de funcionários, o apoio à cultura, a inclusão social e a preservação do meio ambiente.

Proteção ao Meio Ambiente
Consideramos o respeito à natureza um fator essencial para a evolução da vida e fundamental para o
crescimento da empresa. Para isso, a organização está implementando o Programa de Gestão Ambiental,
que inclui a educação ambiental e a preservação com o meio ambiente.
A empresa entende que o cuidado com o meio ambiente é um processo educativo que começa com
conceitos básicos de preservação e conscientização e, portanto promove palestras e eventos objetivando
despertar o respeito ao meio ambiente.
Temas como coleta seletiva, reciclagem, preservação de recursos naturais e notícias do meio ambiente são
apresentados aos colaboradores contribuindo para a conscientização de que o respeito ao meio ambiente é
responsabilidade de todos.
Atualmente a empresa trabalha com a coleta seletiva dos resíduos, reciclagem e incineração de resíduos
perigosos.

Câmara de Arbitragem
De acordo com o estatuto social da Companhia as disputas e controvérsias decorrentes ou relacionadas a
este estatuto social, ao Regulamento do Novo Mercado, às disposições da Lei 6.404/76, às normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários,
aos Regulamentos da BOVESPA e às demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral deverão ser solucionadas por arbitragem, a ser conduzida na forma do Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela BOVESPA.
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Relacionamento com Auditores
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, que trata da prestação de outros serviços pelos nossos
auditores independentes – PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, informamos que não há
outros serviços prestados pelos mesmos à Hypermarcas S.A.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2010.
HYPERMARCAS S.A.
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