
Nikon reduz previsão de lucro para 2013
A Nikon reduziu a previsão de lucro para 2013 devido à queda

na demanda por câmeras sem espelhos, antes vistas como invenção

revolucionária, que poderia salvar a indústria ameaçada pelos

smartphones. Os executivos da Nikon disseram que as vendas

foram ruins nos EUA e na Europa. A Nikon cortou sua previsão

de lucro operacional para US$673 milhões até março de 2014. Reuters

Divulgação/Nikon

Richard Rogers tinha 20 anos de
idade quando ele e sua mãe, Mary
Kay Ash, começaram a seduzir as
donasdecasaparavendermaquia-
gem para seus amigos em festas.

Cinquenta anos depois, Ro-
gers é um bilionário. A empresa
fundada em 1963 é a terceira
maior vendedoradireta de cosmé-
ticos e produtos para a pele, atrás
apenas da Avon e da brasileira Na-
tura, segundo dados da consulto-
ria Euromonitor. Com sede em
Addinson, no Texas, o negócio,
que premia as melhores vendedo-
ras com Cadillacs cor de rosa, tem
uma receita anual de US$ 3 bi-
lhões e 3 milhões de vendedores
independentes, que vendem mais
de 200 produtos, em 35 países.

Seu maior mercado é os EUA,
que respondeu por 44% das ven-
das no ano passado, enquanto a
sua região que mais cresce é a
Ásia, o que já representa 33% das
receitas, segundo o Euromonitor.

Cerca de 350 mil vendedoras
Mary Kay foram iniciadas no
mundo no ano passado, incluin-
do 90 mil no primeiro trimestre
de 2013, de acordo com a empre-
sa. Cerca de metade dos agentes
de vendas dos EUA têm 35 anos de
idade ou menos. Enquanto isso, o
desempregonopaís foi de, emmé-
dia, 7,6% até julho deste ano.

“Umdosprincipaiscontribuin-
tes para o sucesso nos EUA é a sua
capacidadederecrutarnovos con-
sultores”, disse Marlous Kuiper,
que acompanha o setor de vendas
diretas e varejo da internet, pelo
Euromonitor International. “Tem
conseguido atrair um grande nú-
mero de jovens desempregados.”

Empresas de marketing multi-
nível também cresceram este ano,
graças à classe média chinesa, que
está com apetite para os produtos
americanos de beleza, como os
póscompactos de tons bemclaros,
e oportunidades empresariais.

As vendas de produtos atra-
vés de canais de vendas diretas
subiu para US$ 31,6 bilhões nos
EUA em 2012, um aumento de
5,9% a partir de 2011 e um ga-
nho de 12% a partir de 2009, de
acordo com a Direct Selling Asso-
ciation, um grupo da indústria.

A Mary Kay é avaliada em
US$ 2,6 bilhões, de acordo com
dados compilados pela Bloom-
berg, com base no valor médio
de vendas e valor da empresa.

Rogers, de 70 anos de idade,
presidente-executivo da com-
panhia, detém 52% do negó-
cio, de acordo com a Orbis, um
banco de informações sobre a
empresa publicado pelo Bureau
van Dijk. Bloomberg

Venda de porta
em porta é
negócio de bilhões

EMPRESAS

COORDENADORIAREGIONALDESAÚDESUL
PUBLICAÇÃODEEDITALDECHAMADAPÚBLICAnº001/2013-CRS/SUL.
PROCESSO ADMINISTRATIVOnº2013-0.215.026-6.
MODALIDADE:CHAMADAPÚBLICA.
OBJETO:SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS
COMDEFICIÊNCIAFÍSICA,INTELECTUALE/OUMÚLTIPLAS.
• ENTREGA DAS PROPOSTAS: NO MÁXIMO ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA
DATADEPUBLICAÇÃO(ATÉDIA23/08/2013).
LOCAL: Rua Fernandes Moreira, nº 1.470 - térreo - auditório - Chácara Santo
Antonio - São Paulo - SP. A/C da Senhora Presidente da Comissão - Gisele
MoreiraFalcão -SetordeReabilitação.

SECRETARIADASAÚDE

Processo nº 08500.036900/2013-99. OBJETO: Registro de Preços
para eventual aquisição de materiais diversos e de expediente, para
atendimento das necessidades da SR/DPF/SP e seus participantes.
DATA DA ABERTURA: 22 de agosto de 2013, às 14h. EDITAL: Site:
www.comprasnet.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2013

DELEGACIA DE POLÍCIA
FEDERAL EM CAMPINAS

▲

Divulgação

Segundo a Orbis, Richard Rogers detém 52% do negócio

Processo nº 08500.013780/2013-51. OBJETO: Registro de Preços
para eventual aquisição de ração canina, para atendimento
das necessidades da SR/DPF/SP e órgãos participantes. DATA
DA ABERTURA: 21 de agosto de 2013, às 10h. EDITAL: Site:
www.comprasnet.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2013-SR/DPF/SP

DELEGACIA DE POLÍCIA
FEDERAL EM CAMPINAS

Mary Kay, fundada em 1963 é a terceira maior vendedora direta

de cosméticos, atrás apenas da Avon e da brasileira Natura

Cerca de 350 mil
vendedoras Mary Kay
foram iniciadas no
mundo em 2012,
incluindo 90 mil no
primeiro tri de 2013.
A metade dos agentes
de vendas dos EUA
têm 35 anos ou menos

CÂMERAS

INVESTCO S.A.
CNPJ/MF nº 00.644.907/0001-93 - NIRE nº 17.300.000.914 - Companhia Aberta

(“Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de abril de 2013

1. Data, Hora e Local. 15 de abril de 2013, às 16:00 horas, na filial da Companhia, Rua Bandeira Paulista,
nº 530, 14º andar, Bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença. A Reunião
do Conselho de Administração foi instalada com a presença da Presidente do Conselho de Administração
Sra. Ana Maria Machado Fernandes, e dos Conselheiros Sr. Luiz Otavio de Assis Henriques e Sr. Rubem
Fonseca Filho, todos por teleconferência. 3. Mesa. Presidente: Sra. Ana Maria Machado Fernandes;
Secretária: Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. 4. Ordem do Dia. A Sra. Presidente esclareceu que
a presente reunião tinha por finalidade: (i) deliberar sobre renúncia, eleição e recondução de membros da
Diretoria da Companhia; e (ii) ratificação da contratação de novo Auditor Independente. 5. Deliberações:
Após discussão e prestados os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aceitaram a renúncia apresentada pelo Diretor Vice-
Presidente de Controle, Sr. Álvaro Jorge Guerreiro de Sousa, português, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RNE nº V516272-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.772.218-73, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira
Paulista, nº 530 - 10º andar, CEP 04532, conforme carta anexa. Ainda, os Conselheiros de Administração
prestaram um voto de apreço ao Sr. Álvaro Jorge Guerreiro de Sousa pelos trabalhos desenvolvidos na
Companhia. 5.2. Dando continuidade aos trabalhos, elegeram para o mandato em curso, ou seja, a iniciar-
se na presente data e com término previsto para a Assembléia Geral que analisar as contas relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2013: (a) Sr. José Cherem Pinto, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade RG nº 04.030879-3 SCC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 723.954.947-
04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 9º andar, CEP 04532-001 para o cargo de “Diretor Vice-Presidente de
Controle”; e (b) Sra. Stella Maris Moreira Fuao, brasileira, casada, Bacharel em Direito, portadora da
cédula de identidade RG nº 827.692 - SSP/DF, e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53, residente
e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, 530,
10º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, para o cargo de “Diretora Administrativa e Financeira”
que até então estava cumulada pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores Sr. Luiz Otavio Assis
Henriques. 5.2.1 Tendo em vista as deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte
��������	�
 � Luiz Otavio Assis Henriques � ������ ���������� � �� �������� ��� ������������ � José
Cherem Pinto � ������ ��������������� �� ��������� � Francisco Toledo Watson - Diretor Vice-Presidente.
� Paulo Eduardo de Almeida Godoy � ������ ���������������� � Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti -
������� ��������� � Stella Maris Moreira Fuão � �������  ������������� � !���������� � Plácido Gonçalves
Meirelles Junior - Diretor de Relações Institucionais e de Comunicação. 5.3. Os Diretores, ora eleitos, neste
ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem
incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. 5.4. Dando continuidade aos
trabalhos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, ratificaram a contratação da PriceWaterhouseCoopers como
Auditores Independentes da Companhia, para os exames das informações financeiras intermediárias (ITR´s)
do exercício de 2013, bem como para o exame das demonstrações financeiras do exercício social que se
encerrará em 31 de dezembro de 2013. Encerramento. Nada mais havendo a se tratar, foi encerrada a
reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.
Presidente da Mesa: Ana Maria Machado Fernandes. Secretária da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos De
Vincenti. Conselheiros: Ana Maria Machado Fernandes; Luiz Otavio Assis Henriques e Rubem Fonseca
Filho. Declaro que presente ata confere com o original lavrado no Livro nº 04 de Registro das Atas de
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, as folhas de nº 02 à 03. Presidente da Mesa: Ana
Maria Machado Fernandes. Secretária da Mesa: Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti. Registrada na Junta
Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS em 05/06/2013 sob o nº 17564988. Protocolo nº 13/013079-6
de 03/05/2013. Secretário-Geral: Erlan Souza Milhomem.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 ago. 2013, Empresas, p. 19.




