
O mercado brasileiro de cosméti-
cos e higiene pessoal não faz feio
no mundo e ocupa a terceira posi-
ção em um ranking que tem Esta-
dos Unidos e Japão à frente. E se
for levado em conta isoladamen-
te o mercado de perfumaria, che-
gamos ao topo, como líderes,
com uma movimentação no ano
de 2012 de R$ 5,4 bilhões — consi-
derando o preço de fábrica, sem
impostos, o que pode dobrar so-
mando a esse valor as margens
do comércio e impostos. Ou seja,
o brasileiro gosta de se sentir chei-
roso. Pelo menos é o que afirma o
presidente da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), João Carlos Basilio.

“Nossa posição como o maior
mercado do mundo em perfuma-
ria já está consolidada. Em 2013,
os dados mostram que há um cres-
cimento contínuo da categoria,
mas não da forma agressiva como
vinha acontecendo nos últimos
anos. Mas seguimos com regis-
tros de alta. Até junho, o cresci-
mento nominal em perfumaria é

de 11,84% e até setembro, perce-
bemos que há uma importante
melhora”, detalha Basilio.

Inflação, gastos com saúde e
educação também afetaram a in-
dústria de perfumes. Mas nada
que tenha reduzido o interesse
do brasileiro por novidades do
mercado. De olho nisso, a marca
Roger&Gallet, que pertence à
L´Oréal, escolheu o Brasil para a
abertura de sua primeira loja pró-
pria na América Latina. Será
aberta no começo de novembro
no Rio, em Ipanema, zona Sul da
cidade. Produtos da fabricante
já são vendidos em 600 farmá-
cias no país, que atuam no for-
mato de lojas-conceito. Mas, se-

gundo Beatriz Campos, diretora
de Roger&Gallet no Brasil, a
ideia é levar ao consumidor no-
vos produtos e a oportunidade
de experimentá-los em um am-
biente próprio da marca.

“A Roger&Gallet está voltan-
do às suas origens. Sua sua pri-
meira Maison foi aberta em Paris,
em 1808. Agora, depois de uma
loja em Paris e outra no Japão,
chegamos ao Brasil. A posição do
país como líder nas vendas de
perfumaria e o terceiro do mun-
do em higiene e cosméticos, mo-
tivou a decisão ”, diz ela.

A meta é que a nova loja ven-
da mais do que habitualmente
passa pelo caixa das farmácias
onde os produtos estão presen-
tes. Uma linha de 70 produtos ex-
clusivos estarão à disposição dos
consumidores. O charme do lo-
cal fica por conta de Bénédicte
de Lescure, designer de interio-
res francesa que também traba-
lha para marcas como Cartier.

Ontem, a Kenzo também lan-
çou no Rio uma nova fragrância,
a Flower in the Air. Nadia Léau-
té, gerente da Givenchy, Kenzo
& Fendi , diz que o mercado brasi-
leiro é estratégico para a marca.
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Divulgação

Roger&Gallet, quepertence àL’Óreal, vai abrir sua terceira loja nomundo noRio, emnovembro

Categoria no país se consolidou como a primeira do mundo em

vendas, mesmo com economia desfavorável. Marcas desembarcam

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
11 DE SETEMBRO DE 2013. I. DATA, HORA E LOCAL – Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de
2013, às 09:00 horas, na sede social da Contax Participações S.A., localizada na Rua do Passeio, 48
a 56, parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Companhia” ou “Contax”). II. QUORUM
– Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício. Foi registrada a presença
do Sr. Marco Norci Schroeder, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia.
III. CONVOCAÇÃO – Realizada por mensagens individuais enviadas aos senhores Conselheiros,
observadas as regras do Estatuto Social da Companhia. IV. MESA – Presidente, o Sr. Fernando
Antonio Pimentel Melo, e Secretária, a Sra. Cristina Alves Corrêa Justo Reis. V. ORDEM DO DIA –
Deliberar sobre a abertura do novo período de conversão de ações / emissão de units do programa de
emissão de certificados de depósito de ações para a formação de units, sendo cada unit representativa
de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais, aprovado em Reunião do Conselho de
Administração da Contax em 25.04.2013. VI. DELIBERAÇÕES – Os membros do Conselho de
Administração presentes, feitos os esclarecimentos devidos e após exame e discussão da matéria
constante da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o
seguinte: 1. Aprovar, a partir do dia 30.09.2013, a abertura do novo período de conversão de ações /
emissão de units (“Units”) do seu programa de emissão de certificados de depósito de ações para
a formação de units pelo Itaú Corretora de Valores S.A. como agente emissor das Units (“Agente
Emissor”), sendo cada Unit representativa de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais
de emissão da Companhia, observadas as regras gerais e os procedimentos operacionais adotados
pelo Agente Emissor quanto à emissão de Units aprovados na Reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 25.04.2013 e nos termos da autorização concedida pelos acionistas
da Contax em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02.04.2013. (“Programa de Units”).
2. Aprovar, conforme o disposto no artigo 5º, §8º, do Estatuto Social da Companhia, a possibilidade
de, por prazo determinado e exclusivamente com a finalidade de formação de Units: (i) os titulares
de lotes de 5 (cinco) ações preferenciais de emissão da Companhia converterem 1/5 dessas
ações em ações ordinárias (“Lotes de Ações Preferenciais”); (ii) os titulares de lotes de 3 (três)
ações preferenciais e 2 (duas) ações ordinárias de emissão da Companhia converterem 1/2 das
ações ordinárias em ações preferenciais; (iii) os titulares de lotes de 3 (três) ações ordinárias e 2
(duas) ações preferenciais de emissão da Companhia converterem 2/3 das ações ordinárias em
preferenciais; (iv) os titulares de lotes de 4 (quatro) ações ordinárias e 1 (uma) ação preferencial
de emissão da Companhia converterem 3/4 das ações ordinárias em ações preferenciais; e (v) os
titulares de lotes de 5 (cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia converterem 4/5 dessas
ações em ações preferenciais (conjuntamente, “Lotes de Ações Ordinárias”), tudo de acordo com
as regras gerais descritas abaixo e os procedimentos operacionais adotados pela BM&FBOVESPA
quanto à conversão (“Conversão”). 2.1. A BM&FBOVESPA instituirá carteiras específicas durante
o Período de Conversão de Ações (conforme definido abaixo) para a qual os titulares de Lotes de
Ações Preferenciais e Lotes de Ações Ordinárias (conjuntamente, “Lotes de Ações”), que desejarem
realizar a Conversão, deverão transferi-los para as carteiras específicas (“Carteiras de Conversão”).
2.2. A solicitação de Conversão por parte do acionista constituirá manifestação de vontade irrevogável
e irretratável, por parte do acionista solicitante para: (a) renunciar, se titular de ação preferencial,
ao direito de recesso conferido aos acionistas dissidentes da deliberação tomada na AGESP; e
(b) autorizar: (i) a Conversão dos Lotes de Ações transferidos para a Carteira de Conversão; (ii) o
depósito de suas ações perante o Agente Emissor para efeito de emissão das Units correspondentes;
(iii) a emissão das respectivas Units pelo Agente Emissor; e (iv) a realização do crédito pelo Agente
Emissor dessas Units na conta de custódia do acionista solicitante perante a BM&FBOVESPA.
2.3.Sem prejuízo de esclarecimentos mais detalhados a serem divulgados por meio do Fato Relevante,
os acionistas titulares de Lotes de Ações poderão, exclusivamente nos Períodos de Solicitação,
solicitar a Conversão, observado o seguinte procedimento: (i) os acionistas proprietários de Lotes
de Ações depositados na BM&FBOVESPA deverão solicitar – por meio de seu respectivo agente de
custódia, durante o Período de Solicitação em que deseje solicitar a Conversão – a transferência
de seus Lotes de Ações para a Carteira de Conversão, observados os procedimentos operacionais
adotados pela BM&FBOVESPA; (ii) os acionistas proprietários de Lotes de Ações registrados no Livro
de Registro de Ações da Companhia que desejarem converter ações poderão fazê-lo, até no máximo
as 12 horas do último dia do Período de Solicitação em que deseje solicitar a Conversão, por
meio da entrega de um formulário específico, devidamente assinado e com firma reconhecida em
cartório, o qual poderá ser retirado e entregue em uma das agências do Itaú Unibanco S.A., a serem
informadas no Fato Relevante, ou por meio da Companhia, no endereço de sua sede, localizada na
Rua do Passeio, 48 a 56 parte, Cinelândia, Rio de Janeiro – RJ, com o Sr. Pedro Alvarenga D’Almeida;
(iii) para cada Lote de Ações Preferenciais depositado na Carteira de Conversão, apenas 1 (uma) ação
preferencial será convertida em ação ordinária; (iv) para cada Lote de Ações Ordinárias depositado
na Carteira de Conversão, serão convertidas em ações preferenciais, de acordo com a composição
do Lote de Ações Ordinárias, 1 (uma), 2 (duas), 3 (três) ou 4 (quatro) ações ordinárias em ações
preferenciais. 2.4. As ações ordinárias e ações preferenciais transferidas para a Carteira de Conversão
que, por acaso, não correspondam a Lotes de Ações serão desconsideradas para efeito de Conversão e
emissão de Units e devolvidas para o respectivo acionista solicitante. 2.5. A Conversão somente poderá
ser solicitada no período compreendido entre 30.09.2013 e 11.10.2013 (“Período de Conversão de
Ações”), observados os Períodos de Solicitação e as Datas de Conversão de Ações / Emissão de Units
definidas no item abaixo. 2.6. As solicitações de Conversão, efetivadas por meio de transferências de
Lotes de Ações para as Carteiras de Conversão, somente poderão ocorrer nos períodos de solicitação
indicados abaixo (“Períodos de Solicitação”), efetivando-se a respectiva Conversão dos Lotes de Ações
transferidos e a consequente emissão das Units correspondentes nas datas de conversão de ações
e emissão de Units indicadas abaixo (“Datas de Conversão de Ações / Emissão de Units”). No dia útil
seguinte a cada Data de Conversão de Ações / Emissão de Units, serão creditadas para os acionistas,
em sua conta perante a BM&FBOVESPA, as respectivas Units (“Datas de Crédito da Conversão de
Ações / Emissão de Units”). A partir das Datas de Crédito da Conversão de Ações / Emissão de Units,
as Units emitidas poderão ser negociadas por seus titulares na BM&FBOVESPA.

Períodos de Solicitação
Datas de Conversão /

Emissão de Units
Datas de Crédito da Conversão

de Ações / Emissão de Units
30.09.2013 a 02.10.2013 03.10.2013 04.10.2013
07.10.2013 a 09.10.2013 10.10.2013 11.10.2013

2.7. As ações oriundas da Conversão que irão compor as Units terão os mesmos direitos das
demais ações de emissão da Companhia da mesma espécie, bem como participarão, em igualdade
de condições com as demais ações de emissão da Companhia da mesma espécie, de todos os
benefícios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da efetiva Conversão, inclusive
quanto à distribuição de dividendos e eventuais remunerações de capital. 2.8. Em cada Data de
Conversão de Ações / Emissão de Units, será realizada reunião do Conselho de Administração da
Companhia, tal como autorizado pelos acionistas da Contax em Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 02.04.2013, que irá apurar o total de solicitações de Conversão efetuadas no Período
de Solicitação antecedente com o propósito de homologar as conversões havidas. 2.9. Durante o
Período de Conversão de Ações, os titulares de Units não poderão solicitar o seu cancelamento.
2.10. Caso o atendimento das solicitações de Conversão efetuadas em determinado Período de
Solicitação resulte na emissão de ações preferenciais em quantidade superior a 2/3 (dois terços)
do capital social da Companhia, em violação ao limite legal, tais solicitações serão atendidas
apenas até o alcance deste limite legal, observada a ordem cronológica dos pedidos, sendo que,
para aqueles pedidos feitos no mesmo dia, será realizado rateio ou sorteio conforme venha a ser
definido pelo Conselho de Administração da Companhia diante de tal circunstância. 3. Autorizar a
Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da abertura do novo
período de conversão de ações / emissão de units, inclusive, detalhar, nos avisos e comunicados
pertinentes, os procedimentos ora aprovados. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, foi
assinada pelos Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013. (a.a.) Fernando
Antonio Pimentel Melo (Presidente); CristianoYazbek Pereira (suplente); Alexandre Jereissati Legey;
Renato Torres de Faria; Armando Galhardo Nunes Guerra Junior; Shakhaf Wine; Abílio Cesário
Lopes Martins; Rogério Ziviani; Pedro Cerize. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado
em livro próprio. Cristina Alves Corrêa Justo Reis - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. Nome: Contax Participações S.A.. Certifico que o presente foi arquivado sob
o número 2546262 e data de 02/10/2013. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Contax Participações S.A.
CNPJ/MF 04.032.433/0001-80

NIRE 33.300.275410
Companhia Aberta

O segmento
de perfumes
movimentou em
2012 R$ 5,4 bilhões
— preço de fábrica,
sem impostos.
O valor dobra ao
somar margens do
comércio e impostos.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Empresas, p. 16.
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