Relatório da Administração
Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Hypermarcas S.A. (“Companhia” ou
“Hypermarcas”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

Mensagem da Diretoria
No exercício social de 2016, a Hypermarcas iniciou um novo ciclo em seu desenvolvimento estratégico, com foco
exclusivo no mercado farmacêutico brasileiro, alavancando na plataforma operacional ímpar construída pela
Companhia ao longo dos últimos cinco anos.
Durante o ano, a Companhia consolidou sua organização em três unidades de negócios, que representam os três
principais segmentos em que atua no mercado de medicamentos: Branded Prescription, focada nos negócios de
medicamentos prescritos pela comunidade médica (RX, OTXs e Dermocosméticos); Consumer Health, focada
principalmente no negócio de medicamentos isentos de prescrição (OTC); e Branded Generics, focada em
medicamentos similares e genéricos da marca Neo Química.
Essa nova estrutura permitirá que a Hypermarcas desenvolva estratégias focadas em produtos e mercados em cada
um de seus segmentos de atuação, com verticalização da função de vendas em cada uma das unidades de negócio
(BU) e dedicação exclusiva das equipes de campo, além de alocação mais focada de investimentos em marketing.
Assim, a Companhia deve fortalecer sua capacidade de execução, buscando ganhos contínuos de participação de
mercado.
As novas BUs continuarão compartilhando funções de Operações e uma nova função de Inovação criada para garantir
maior assertividade de lançamentos e a ampliação da oferta de produtos da Companhia. Para garantir um processo de
inovação eficiente, integrado à estratégia de negócios e baseado em profundo conhecimento da tecnologia global, a
Companhia está construindo um novo Centro de Inovação em Barueri (SP), que demandará investimentos da ordem
de R$55,2 milhões e deve estar totalmente operacional a partir de abril de 2017.
Após o fechamento da venda do negócio de Produtos Descartáveis, a Companhia terá completado uma rodada de
desinvestimentos de ativos, levantando cerca de R$5,5 bilhões desde o final de 2015, incluindo a venda de seus
negócios de Cosméticos e Preservativos. Assim, a Companhia iniciará um novo ciclo com sólida posição de caixa
líquido, com capacidade para distribuição de capital a seus acionistas e de investimento para crescer no resiliente
mercado farmacêutico brasileiro.
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Principais Indicadores

Em 2016, a Receita Líquida totalizou R$3.288,7 milhões, com crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior,
principalmente em função do ajuste anual de preços ocorrido em abril. Foram destaques no período o avanço em nas
unidades de negócios de Branded Prescription e Branded Generics.
O Lucro Bruto aumentou 10,5% nesse mesmo período, atingindo R$2.442,0 milhões, com margem de 74,3%, com
redução de 0,5% comparado ao ano anterior. Essa variação está relacionada principalmente ao aumento dos custos,
sobretudo relativos a insumos importados, apenas parcialmente contrabalançado por aumento de preços.
O EBITDA das Operações Continuadas1 aumentou 19,2% em relação a 2016, para R$1.133,1 milhões, com margem de
34,5%.
Além disso, o Lucro Líquido cresceu 109,8% em relação a 2015, para R$1.174,6 milhões, resultado que inclui o
desempenho das Operações Descontinuadas (Cosméticos, Preservativos e Produtos Descartáveis). Nas Operações
Continuadas, o Lucro Líquido de 2016 totalizou R$674,5 milhões, com crescimento de 95,2% em relação a 2015, em
função da melhoria operacional e do resultado financeiro.

1

Operações Continuadas excluem os negócios descontinuados de Cosméticos, Preservativos e Produtos Descartáveis.
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Desempenho Operacional e Financeiro
A Receita Líquida da Companhia aumentou para R$3.288,7 milhões no ano, com crescimento de 11,2% em
comparação com o ano anterior 2015. No 4T16, a Receita Líquida alcançou R$843,3 milhões, aumentando 11,5% em
relação ao 4T15.
A Companhia reduziu suas Despesas Gerais, Administrativas e com Vendas (ex-Marketing), que tiveram queda de 1,1
ponto percentual em 2016 e de 0,4 ponto percentual no 4T16, em comparação com os respectivos períodos do ano
anterior. Aliada à diminuição das Despesas com Marketing em 1,3 p.p. no ano e 2,3 p.p. no trimestre, nas mesmas
bases de comparação, tal desempenho permitiu uma melhoria do desempenho operacional, com reflexo sobre a
rentabilidade no ano.
Assim, o EBITDA das Operações Continuadas cresceu 19,2% em 2016 em relação a 2015, totalizando R$1.133,1
milhões, dentro do guidance da Companhia para o ano, com margem de 34,5% da Receita Líquida. No trimestre, o
EBITDA das Operações Continuadas aumentou 27,6% comparado ao 4T15, alcançando R$262,4 milhões, com margem
de 31,1% da Receita Líquida.
Com os recursos obtidos dos desinvestimentos concluídos ao longo de 2016, a Companhia pode reduzir
significativamente as Despesas Financeiras Líquidas de R$515,9 milhões em 2015 para R$192,1 milhões no ano, que
incluem R$109,0 milhões relacionados a gastos com pré-pagamento de dívidas. Pelo segundo trimestre consecutivo, a
Companhia já reverteu tais despesas em receitas financeiras líquidas, que somaram R$7,0 milhões no 4T16.
A melhoria tanto do desempenho operacional, quanto do resultado financeiro, levou a aumento expressivo do Lucro
Líquido das Operações Continuadas, que atingiu R$674,5 milhões em 2016, com alta de 95,2% sobre o ano anterior.
No trimestre, o aumento foi de 147,5%, na comparação com o 4T15, para R$196,7 milhões.
Quando combinado aos ganhos de capital relativos à venda dos negócios de Cosméticos e Preservativos, concluídas ao
longo de 2016, esse desempenho levou a um Lucro Líquido de R$1.174,6 milhões em 2016, mais do que o dobro do
montante registrado em 2015, quando a Companhia tinha registrado Lucro Líquido de R$559,9 milhões.
Em dezembro de 2016 a Companhia anunciou a venda do negócio de Produtos Descartáveis, por R$1,0 bilhão. Dessa
forma, a posição de caixa líquido pro forma da Companhia era de R$1.792,0 milhões ao final do ano, já considerando
efeito de hedge.
Tal posição também é fruto da melhoria expressiva da geração de caixa da Hypermarcas, cujo Fluxo de Caixa
Operacional aumentou para R$881,8 milhões no ano, contra R$323,7 milhões em 2015, principalmente pela redução
da necessidade de capital de giro no período.
Considerando sua robusta estrutura de capital, a sólida geração de caixa e o aumento de seu resultado líquido, a
Hypermarcas distribuiu um total de R$316,2 milhões em dividendos no exercício social de 2016, equivalentes a R$0,50
por ação. A Companhia recomprou ainda um montante líquido de R$80,7 milhões ao longo do ano em ações de sua
própria emissão.
Além disso, a Companhia anunciou que pagará R$378,0 milhões em dividendos em 24 de fevereiro de 2017, montante
equivalente a R$0,60 por ação. Adicionalmente, a Administração da Companhia propõe o pagamento de dividendos
adicionais relativos ao exercício social de 2016 no montante de R$31,8 milhões, equivalentes a R$0,05 por ação.
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Portanto, a Companhia propõe a distribuição de um valor total de R$0,65 por ação em dividendos a serem pagos em
2017, um crescimento de 30,0% em relação a 2016.

Cenário Macroeconômico
Em 2016, o cenário econômico brasileiro se manteve volátil, em grande parte em função das incertezas relacionadas
ao ambiente político. Em agosto, o país testemunhou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, substituída
pelo atual presidente, Michel Temer, que determinou novos rumos para a política econômica do Brasil. A transição,
que gerou uma retomada da confiança no mercado, abriu caminho para o fortalecimento da moeda brasileira contra
o dólar americano, que encerrou o ano cotada a R$3,26 na venda, contra R$3,90 ao final de 2015.
Com a retração da atividade econômica, a inflação retrocedeu, e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
encerrou o ano em 6,3%, dentro do intervalo definido como meta oficial. A queda da inflação, associada à persistente
contração da economia brasileira, levou o Banco Central do Brasil a iniciar uma redução da taxa básica de juros,
levando a Selic ao patamar de 13,75% ao final de dezembro.
No entanto, o mercado farmacêutico brasileiro continuou resiliente, impulsionado pelo processo secular de
envelhecimento da população no Brasil, que deve adicionar nas próximas décadas cerca de 1 milhão de pessoas por
ano à faixa etária acima de 60 anos, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em
2016, esse mercado cresceu 13,5% em relação a 2015, principalmente em função de ajuste de preços, segundo dados
do IMS Health.

Perspectivas
Segundo análise do IMS Health, o mercado farmacêutico brasileiro possui perspectiva de crescimento sustentável ao
longo dos próximos anos, devendo avançar da sexta posição no ranking mundial, que hoje ocupa, para a quinta
posição até 2019. Tal avanço seria fundamentado, em grande parte, por crescimento em termos de volume,
relacionado ao acelerado processo de envelhecimento da população brasileira, que deve contar com quase 30% de
pessoas acima de 60 anos até 2050, conforme informações do IBGE. Segundo informações do mesmo instituto, o
consumo de medicamentos dessa classe demográfica é maior, em comparação com faixas etárias mais jovens, de
forma que a penetração de medicamentos no Brasil pode exibir trajetória crescente ao longo das próximas décadas.
Para o período de 2015 a 2020, o IMS Health projetava, em março de 2016, uma taxa composta de crescimento anual
de 5,0% em unidades para o mercado farmacêutico brasileiro. Além do crescimento em volume, o mercado brasileiro
possui dinâmica anual de reajuste de preços regulamentada pelo governo segundo fórmula que tem como principal
componente a inflação medida pelo IPCA, combinada a fatores que mensuram ganhos de produtividade do setor
farmacêutico, preços relativos entre medicamentos e outros setores da economia e o nível de concorrência em cada
classe terapêutica do mercado.
Após análise do cenário macroeconômico e da dinâmica dos mercados em que atua, a Companhia anuncia um
guidance de EBITDA das Operações Continuadas ao redor de R$1,2 bilhão para o exercício social de 2017.
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Governança Corporativa
Em julho de 2016, visando reforçar suas instâncias de governança, gestão de riscos e compliance, a Hypermarcas
instalou seu Comitê de Auditoria. O órgão possui três membros efetivos e se tornará estatutário quando aprovado em
Assembleia Geral de Acionistas., além de outras atividades em cursos.

Perfil e Unidades de Negócio
Fundada em 2001, a Hypermarcas se consolidou como uma das principais empresas farmacêuticas do Brasil. Compete
em todos os segmentos relevantes do setor, com posição de liderança em diversas categorias de produto.
A empresa é a 1ª no mercado de medicamentos isentos de prescrição (OTC), com liderança nos segmentos de
antigripais, analgésicos, estomacais, dentre outros. Com marcas tradicionais e presentes no mercado há décadas,
detém em seu portfólio alguns ícones de categoria, tais como Benegrip, Engov, Epocler, Estomazil, Atroveran,
Tamarine, dentre outras.
A Companhia é a 2ª no mercado de similares e genéricos, com a marca Neo Química, que possui mais de 140 marcas e
240 apresentações de similares e mais de 120 moléculas e 190 apresentações de genéricos. Este segmento, de maior
apelo popular, tem permitido que as classes menos favorecidas possam ter maior acesso a medicamentos no Brasil.
Mesmo assim, ainda possui baixa penetração no país, quando comparado com mercados mais maduros.
Em produtos de prescrição médica, a empresa detém posição de liderança em várias classes terapêuticas, com a
marca guarda-chuva Mantecorp Farmasa. Possui um portfólio de marcas de produto bem estabelecidas, tais como
Addera D3, Predsim, Celestamine, Maxsulid, Diprospan, Mioflex-A. Esse segmento é suportado por forças de vendas e
visitação médica de ampla cobertura.
Essa fortaleza no mercado farmacêutico é suportada por uma operação de larga escala e baixo custo, centralizada em
um dos maiores complexos operacionais de medicamentos do mundo. Além disso, a Companhia possui distribuição
robusta, tanto em grandes redes de drogarias, como em lojas tradicionais, servidas por meio de uma ampla rede de
distribuidores. Essa plataforma operacional é suportada por altos investimentos de marketing e uma política agressiva
de inovação, com lançamentos contínuos de novos produtos.

Portfólio & Inovação
Com maior foco no setor farmacêutico, a Hypermarcas renovou sua estrutura dedicada à inovação e revisou processos
relacionados ao desenvolvimento de novos produtos. A nova equipe estará abrigada no novo Centro de Inovação,
localizado em Barueri, já parcialmente em operação ao final de 2016.
Ao longo do ano, a Companhia lançou novos produtos nas três unidades de negócio em que se organiza – Branded
Prescription, Consumer Health e Branded Generics –, elevando seu índice de inovação de 23,0% em 2015 para 23,5%
em 2016.
Em Branded Prescription, a Companhia ingressou em uma nova classe terapêutica, com medicamentos voltados para
oftalmologia, incluindo a lágrima artificial Lacrilax (carmelose sódica), o colírio anti-inflamatório e antialérgico Softalm
(trometamol cetorolaco) e o anti-inflamatório Garasone (betametasona, gentamicina). Além disso, a Hypermarcas
lançou uma nova apresentação da vitamina D Addera D3 em cápsulas em gel, inovação incremental que visa aumentar
a aderência dos pacientes ao tratamento, por faciliar a deglutição. O portfólio de Mantecorp Skincare foi ampliado
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com novas variantes de Epidrat (hidratação), Episol (proteção solar), Epidac (anti-acne), além de uma nova linha de
produtos anti-idade, Reviline.
No portfólio de Consumer Health, a Hypermarcas lançou Tamarine Fibras em apresentações em pó e em gomas
mastigáveis, além de novas apresentações do antiácido Estomazil em potes.
Na linha de genéricos da Neo Química, a Companhia lançou tadalafila (disfunção erétil), escitalopram (anti-depressivo)
e os anti-hipertensivos olmesartana, succinato de metoprolol (segundo genérico do mercado) e furosemida. Na linha
de similares da marca, foi lançado o anti-inflamatório Beclonato (betametasona).

Reorganização de Negócios
Diante dos desinvestimentos de negócios da antiga divisão Consumo da Companhia, uma série de reorganizações
societárias foram implementadas pela Hypermarcas em 2016.
A Companhia finalizou a alienação de seu negócio de Cosméticos em 1º de fevereiro de 2016, mediante a
transferência para a Coty da totalidade das ações correspondentes ao capital social da Novitá Distribuição
Armazenamento e Transportes S.A., anteriormente detidas pela Hypermarcas.
Em 04 de outubro de 2016, a Companhia transferiu à Reckitt Benckiser Brasil Ltda. a totalidade das ações
representativas do capital da Nances Holdings Ltda., até então subsidiária da Companhia, concluindo assim a alienação
do negócio de Preservativos, mediante o recebimento total de R$705,8 milhões, incluindo parcela de R$135,0 milhões
correspondente a adiantamento efetuado em 29 de janeiro do mesmo ano.
Em 28 de outubro de 2016, a Companhia conferiu determinados ativos e passivos relacionados ao negócio de
Produtos Descartáveis à Active Indústria de Cosméticos Ltda, que se tornou subsidiária da Falcon Distribuidora,
Armazenamento e Transporte Ltda (“Falcon”). Em 30 de dezembro, foram transferidos à Falcon determinados ativos e
passivos adicionais pertinentes ao mesmo negócio, com finalidade de segregação do negócio de Produtos Descartáveis
da Hypermarcas.

Investimentos
A Hypermarcas investiu R$176,9 milhões em ativos imobilizados no ano, já incluindo gastos relativos à segregação das
operações de Produtos Descartáveis, que compõem as Operações Descontinuadas da Companhia desde o exercício
social de 2015. Nas Operações Continuadas, um dos principais investimentos realizados pela Companhia em 2016 foi a
construção de um novo Centro de Inovação próprio. As instalações contarão, quando concluídas, com 4 mil metros
quadrados de área, onde colaboradores, trabalhando em conceito de inovação aberta junto a parceiros e instituições
universitárias, buscam desenvolver novos produtos e entender profundamente o consumidor brasileiro, para maior
produtividade e lançamentos mais assertivos. Em 2016, a Companhia também investiu R$37,2 milhões na compra de
intangíveis, basicamente relacionados ao desenvolvimento de novos produtos.

Gestão de Pessoas
Em 2016, a Hypermarcas foi considerada umas das empresas mais atraentes para se trabalhar no Brasil, segundo
pesquisa do LinkedIn, que visa conhecer quais são as empresas nas quais os brasileiros mais desejam trabalhar. Para
chegar ao resultado, foram analisados critérios como a quantidade de candidaturas por vaga, poder de atração e
engajamento dos usuários da rede social profissional.
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O número de colaboradores da Hypermarcas ao final dos três últimos exercícios sociais está indicado na tabela a
seguir. A redução do número de colaboradores entre 2015 e 2016 se deve principalmente à venda do negócio de
Cosméticos.
Colaboradores

2014

2015

2016

Administrativo e Vendas

5.861

5.551

3.647

Operacional

7.074

5.932

5.140

12.935

11.483

8.787

Total de Colaboradores

Mercado de Capitais
As ações de emissão da Hypermarcas são negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa – segmento da bolsa
brasileira que congrega as companhias abertas com os mais elevados padrões de governança corporativa no mercado
brasileiro –, sob o símbolo HYPE3, e integram as carteiras de referência dos seguintes índices da bolsa brasileira:

Ao final de 2016, o total de ações de emissão da Companhia alcançou 632.238.060 ações ordinárias, das quais 58,99%
estavam em livre circulação no mercado. Com volume médio diário negociado equivalente a R$74,1 milhões, as ações
HYPE3 encerraram o ano cotadas a R$26,02, com valorização de 19,9% em relação ao final de 2015. No mesmo
período, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançou 38,9%, encerrando o ano em 60.227 pontos.
A Companhia possui um Programa de ADRs (American Depositary Receipts) nível I, com títulos negociados em
mercados de balcão não-organizado nos Estados Unidos.
Durante o exercício social de 2016, a Companhia recomprou 3.912.000 ações ordinárias de sua própria emissão, como
parte do programa de recompra aberto em 7 de dezembro de 2015, cujo principal objetivo é manter ações em
Tesouraria para serem utilizadas no âmbito dos programas de opção de compra de ações da Companhia. O total de
ações a serem adquiridas poderá chegar a até 5 milhões de ações, que representavam 1,34% das ações em livre
circulação no mercado na data de abertura do programa, cuja duração máxima é de 18 meses.
Em novembro de 2016, como resultado da transformação estratégica da Hypermarcas, a MSCI e a S&P revisaram a
classifição setorial da Companhia para incluí-la entre o grupo global de Farmacêuticas, deixando de estar listada na
categoria de Cuidados Pessoais.

7

Debêntures
Com os recursos levantados por meio dos desinvestimentos de negócios finalizados em 2016, a Hypermarcas pode
avançar no objetivo de redução de seu endividamento. Assim, a Companhia e suas subsidiárias concluíram o resgate
total antecipado das seguintes emissões debêntures simples e não conversíveis em ações:
5ª Emissão Pública de Debêntures: resgatada antecipadamente em 21 de março de 2016. O ativo estava registrado na
Cetip sob o código HYPE15, e seu montante principal equivalia a R$400,0 milhões.
6ª Emissão Pública de Debêntures: resgatada antecipadamente em 31 de março de 2016. O ativo estava registrado
na Cetip sobre o código HYPE16, e seu montante principal correspondia a R$200,0 milhões.
7ª Emissão Pública de Debêntures: resgatada antecipadamente em 19 de agosto de 2016. O ativo estava registrado na
Cetip sob o código HYPE17, e seu montante principal equivalia a R$400,0 milhões.
1ª Emissão Pública de Debêntures da Brainfarma, subsidiária integral da Companhia: resgatada antecipadamente em
9 de novembro de 2016. O montante principal equivalia a R$350,0 milhões.

Dividendos
O dividendo obrigatório da Companhia é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades
por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras da controladora e após a constituição das
reservas previstas em lei. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo
mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das
ações de emissão da Companhia e irá depender de diversos fatores, dentre eles, resultados operacionais, condição
financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros eventuais elementos que o
Conselho de Administração e os acionistas julgarem relevantes.

Histórico de Pagamento de Dividendos
Em 2016, a Hypermarcas distribuiu R$316,2 milhões em dividendos, correspondentes a R$0,50 por ação. Esse
montante inclui R$24,9 milhões relativos ao exercício social de 2015 e outros R$291,3 milhões correspondentes a
dividendos intercalares relativos ao exercício social de 2016.
Adicionalmente, a Companhia aprovou, em 10 de fevereiro de 2017, o pagamento de dividendos intercalares no valor
de R$378,0 milhões, o que representa R$0,60 por ação. Os dividendos serão pagos em 24 de fevereiro de 2017, e as
ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 16 de fevereiro de 2017.
Além disso, a Administração da Companhia propõe o pagamento de dividendos adicionais relativos ao exercício social
de 2016 no montante de R$31,8 milhões, equivalentes a R$0,05 por ação. Essa distribuição de dividendos será
deliberada em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.
Portanto, a Companhia propõe a distribuição de um valor total de R$0,65 por ação em dividendos a serem pagos em
2017, contra R$0,50 pagos em 2016, um crescimento de 30,0%.
Não foram declarados dividendos mínimos obrigatórios relativos aos exercícios de 2014 e 2013.
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Responsabilidade Social
Para construir parcerias perenes com seus públicos de interesse – colaboradores, clientes, consumidores,
fornecedores, governos e comunidades –, a Hypermarcas adota comportamento baseado nos princípios contidos em
sua política corporativa, consolidada na Cultura Way. Estão listadas a seguir as principais iniciativas da Companhia no
âmbito da responsabilidade social para com seus colaboradores e a comunidade em que se inserem suas operações.
Assistência Social:
o

o

o

o

CDI – Centro de Desenvolvimento Infantil: A Hypermarcas mantém em sua filial de Anápolis (GO) uma creche para
filhos de colaboradores, com idade entre zero e seis anos incompletos. A creche é devidamente equipada para
atender as necessidades das crianças, que recebem atenção de enfermeiras e educadoras qualificadas, bem como
acompanhamento de nutricionistas.
Programa Plantar: A Brainfarma mantém em Anápolis um programa para plantio de hortas orgânicas em parceria
com instituições voltadas para atendimento à população carente na cidade, que abriga o principal complexo
operacional do grupo.
PIPA Social: Mantecorp Skincare tem parceria com a ONG Pipa Social – um polo de criação coletiva, produção e
informação voltado para pessoas de comunidades de baixa renda, com foco na busca por posicionamento
profissional e inclusão social – para a produção de brindes para ações no PDV. A ONG desenvolveu uma linha
exclusiva de nécessaires térmicas para a marca, fornecidas como brindes para o consumidor na compra de Episol
Sec FPS 30 ou 45. A ação teve início em outubro de 2016 e irá até março de 2017, com possibilidade de renovação.
Voluntariado:
o AHPAS: A Companhia promoveu entre seus colaboradores campanha de doação de sacolas de Natal em
parceira com a AHPAS – Associação Helena Piccardi Andrade Silva – que oferece transporte gratuito para
crianças e adolescente em tratamento contra o câncer. O objetivo da ação foi de mobilizar a cultura de
voluntariado entre os colaboradores da empresa.
o Casa do Zezinho: Merthiolate promoveu ação social na Casa do Zezinho para incentivar o voluntariado e
mobilizar colaboradores da Companhia. A marca doou macas para o ambulatório da ONG e realizou uma
campanha interna de doação de roupas, brinquedos e livros. Ao todo, 30 funcionários se mobilizaram
para realizar a entrega da doação e conhecer as atividades desempenhadas pelo ONG, que oferece
trabalhos de educação e recreação para crianças em vulnerabilidade social.

Segurança e Saúde:
o

Programa de Gestantes: Dá suporte a colaboradoras gestantes, com informações sobre procedimentos para uma
gestação saudável. No oitavo mês da gravidez, a colaboradora recebe um Kit Bebê, composto por fraldas e
produtos infantis.

Qualidade de Vida e Educação:
o
o

Programa de Qualidade de Vida: Inclui atividades de integração, eventos sociais e esportivos, ginástica laboral e
iniciativas de prevenção a doenças.
Programa de Parcerias Educacionais, por meio do qual a Companhia estimula o autodesenvolvimento de seus
profissionais, que podem usufruir descontos de 5% a 40% em cursos de idiomas, universitários e técnicos
disponíveis em organizações conveniadas.
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Gestão Ambiental
As atividades da Hypermarcas e suas subsidiárias estão sujeitas à legislação ambiental brasileira nas esferas federal,
estadual e municipal. A Companhia compreende quais são as suas responsabilidades e cumpre rigorosamente com a
regulação vigente. Para isso, adota políticas e programas corporativos, além de manter iniciativas em educação
ambiental, uso racional da água, monitoramento de emissões atmosféricas e gerenciamento de resíduos sólidos.
Para reduzir os impactos ambientais de suas operações e contribuir com a preservação de recursos naturais, a
Hypermarcas e suas subsidiárias buscam otimizar seus processos de produção, monitorar indicadores de consumo e
promover ações de redução e de conscientização da sociedade a respeito da preservação. Para tanto, os principais
indicadores ambientais (água, energia, efluentes e geração/destinação de resíduos perigosos e não perigosos) são
monitorados, segundo as melhores práticas nacionais e internacionais.
Em 2016, a Brainfarma finalizou novo inventário completo de emissão de gases de efeito estufa (GEE), segundo a
metodologia do Programa Brasileiro de GHG Protocol, com base em dados do ano de 2015. O índice de emissões por
unidade de produto acabado foi de 24,73 g CO2e considerando os Escopos 1 e 2. Os índice referentes ao ano de 2016
devem ser compilados em 2017 para publicação conjunta com o GHG Protocol.
As ações HYPE3 estrearam e se mantiveram na carteira do ICO2 (Índice Carbono Eficiente) da BM&FBovespa em 2016,
como reconhecimento pela transparência nas informações prestadas sobre emissões de GEE. Pelo mesmo motivo, os
papeis da Companhia compõem a carteira do índice para o primeiro quadrimestre de 2017, com peso de 2,2%.
Após a crise hídrica que afetou algumas regiões do Brasil entre os anos de 2015 e 2016, a Brainfarma aprovou a
perfuração de poço artesiano como plano de contingência dentro de programa para aumento da capacidade de
autonomia no uso de água nas operações de Anápolis. Foram implantadas também metas de uso racional do recurso,
com instalação de medidores de vazão nas instalações, para monitoramento do consumo. Esssas iniciativas compõem
projeto, ainda em curso, que integra o PURA – Programa de Uso Racional da Água.
Em outra iniciativa relacionada ao PURA, a Brainfarma reutilizou cerca de 1.800 metros cúbicos de água, equivalentes
a cerca de 260 caminhões pipa. Após ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto da unidade de
Anápolis, a média anual de eficiência de remoção de carga orgânica foi de 95% em 2016.
Além disso, a Brainfarma manteve em 2016 o Programa Recicle Mais, que inclui parceria com cooperativa de
catadores de Anápolis (GO). Ao longo do ano, foram doadas cerca de 120 toneladas de papelão à entidade. Além disso,
foram implantadas ilhas de coleta seletiva compartilhada em áreas administrativas da unidade, para incentivar a
separação de lixo visando reciclagem. Para redução do consumo de copos descartáveis por colaboradores, foram
distribuídos copos ecológicos no Dia Mundial da Água.
Em 2016, a unidade também iniciou um programa de educação ambiental, com treinamento periódico de
colaboradores sobre temas diversos relacionados ao ambiente e aos programas existentes na organização. Em dois
meses de treinamento, mais de 1.600 colaboradores participaram dessa iniciativa.

Câmara de Arbitragem
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as disputas e controvérsias decorrentes de ou relacionadas ao
Estatuto Social, ao Regulamento do Novo Mercado, às disposições da Lei das Sociedades por Ações, às normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, aos
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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 BM&FBovespa.

Relacionamento com Auditores
Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003 informamos que contratamos nossos auditores independentes, a
KPMG Auditores Independentes, para trabalhos diversos daqueles correlatos à auditoria externa. Entretanto, esses
trabalhos representam menos de 5% da remuneração global dos honorários dos serviços de auditoria externa. No
exercício social de 2016, tais trabalhos tiveram como objetivo executar procedimentos acordados entre a
Hypermarcas S.A. e a Coty Brasil Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda e entre a Hypermarcas e a Hygienic
Disposables Brazil Participações Ltda para auxiliar na verificação do cálculo de ajuste de preços pela alienação/compra
do negócio de cosméticos e descartáveis, respectivamente. A prestação desses serviços teve prazo inferior a um ano.
A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes assegura que não haja conflito de
interesses, perda de independência ou objetividade dos serviços eventualmente prestados por auditores
independentes não relacionados aos serviços de auditoria externa.
Nossos auditores Independentes declararam à Administração da Companhia que os serviços prestados não afetaram a
independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos serviços de auditoria externa.

HYPERMARCAS S.A.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2017.
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