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AQUISIÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES

Nokia Siemens adia compra de
unidade de redes da Motorola

Portugal Telecom vai demitir
600 funcionários

A aquisição da unidade de redes da Motorola pela joint venture Nokia
Siemens Networks, por US$ 1,2 bilhão, será adiada novamente para além
do prazo inicialmente previsto, que expiraria no atual trimestre. O negócio
ainda está em processo de revisão junto ao órgão antitruste do ministério
do Comércio da China, segundo a Nokia Siemens. A empresa informou
que não fornecerá previsões sobre quando a operação será concluída.

A Portugal Telecom vai reduzir seu quadro de pessoal em cerca de 600
pessoas, de acordo com o Diário Econômico. A notícia não causou alarme
na empresa, pois a maioria destes trabalhadores deixam as atividades
mas continuam a receber grande parte do salário, já que muitos estão
saindo para aposentar-se. Fontes sindicais disseram que não houve
contestação à medida, à semelhança de programas anteriores de redução.
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La Vie en Douce
fatura além
do brigadeiro
Dona da confeitaria, Carole
Crema investe R$ 400 mil em
segunda unidade em São Paulo
Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

nos supermercados
sua grife nas gôndolas em outras linhas de produtos
transporte da encomenda, ela
afirma que não se responsabiliza pela entrega do produto.
“Quando alguém de outro estado quer fazer um pedido, nós
atendemos sim, mas sempre
digo que não nos responsabilizamos pelo estado como o bolo
ou doces vão chegar. E se mesmo assim o cliente quiser, a
gente produz.”
Além do tradicional bolo, a
marca Isabella Suplicy tem ganhado espaço também com doces. Hoje, o cento custa R$ 320 e
as encomendas atingem cerca de
5 mil unidades por final de semana. Apesar da quantidade ser
considerável, Isabella afirma
que prefere mesmo as encomendas de bolos. “A marcação é melhor, é possível ganhar mais e
não ter tanto trabalho.” Em meses normais são feitos até cinco
bolos por fim de semana. ■

PRODUÇÃO

BOLOS

5
mil
doces são produzidos por fim

R$
500
é o preço médio de um bolo

de semana. Esse é o máximo de
encomenda que Isabella aceita.
O cento custa R$ 320, mas
algumas clientes passam no
atelier para comprar caixas
menores para dar de presente ou
simplesmente levar para casa.

para 30 pessoas com uma
decoração de dificuldade mediana
. O preço dos bolos de casamento
Isabella prefere não revelar.
De acordo com a boleira,
o valor depende do grau de
dificuldade de cada decoração.

INÍCIO

FLORES DE AÇÚCAR

A fábrica

6 minutos

começou em 1996, quando
Isabella montou uma cozinha na
garagem da casa de sua mãe.
Anos depois, a mãe vendeu a
casa e ela construiu um espaço
em sua própria casa. Só em 2004
é que investiu em uma sede para
atender os clientes e produzir.

é o tempo médio gasto para
produzir uma única flor de açúcar.
O tempo pode não parecer muito,
mas alguns bolos levam até 6 mil
flores. Nesses casos, a preparação
da decoração é feita com até
quatro meses de antecedência
da data do casamento.

Muito tempo antes de as chamadas brigaderias e das lojas
especializadas em cupcake virarem febre em São Paulo, Carole Crema, que estudou gastronomia em Londres e Milão, introduziu o brigadeiro de colher
e o bolinho americano na vistosa vitrine da sua confeitaria La
Vie en Douce, localizada no
bairro dos Jardins (SP).
Hoje, aos 38 anos, Carole divide-se entre vários empreendimentos. Recentemente, ela investiu R$ 400 mil na abertura da
segunda unidade da La Vie en
Douce, no Itaim (SP), atividade
que conduz paralelamente ao
cargo de chefe-executiva das redes de restaurantes Wraps e do
fast-food saudável GoFresh, dá
aula na Escola Wilma Kövesi de
Culinária e apresenta o programa
Cozinha Caseira pela Fox Life.
Ao mesmo tempo, produz
bolos e doces de casamento para
a classe A, universo disputado
por Isabella Suplicy. “A concorrência é tão grande que está
cada vez mais difícil. Ganhamos
em algumas coisas e perdemos
em outras”, diz.
Para ela, o caminho para conquistar o público de paladar
aguçado e carteira recheada é a
novidade. “Todo mundo sempre

Empresária divide
o tempo na produção
artesanal de doces e
bolos para casamento,
na docência e
na consultoria
gastronômica
a restaurantes

quer inovar. Quando vou preparar doces para uma festa, percebo sempre o desejo de mostrar
algo inédito”, explica.
Foi por isso que ela lançou,
há algumas semanas, o chamado whoopie (oba, em português), espécie de sanduíche
doce e arredondado criado pela
comunidade Amish da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
Feito com massa macia e recheio farto de marshmallow,
chocolate ou pasta de amendoim, o doce virou coqueluche
em Boston e Carole resolveu
trazê-lo ao país, com a diferença que ela adaptou o recheio ao
gosto brasileiro, como na versão
com brigadeiro.
Apesar do avanço de seus
negócios de açúcar, Carole reclama que seu maior custo hoje
é com mão de obra — a fábrica
que atende as lojas emprega 17
funcionários — e com a alta rotatividade dos empregados. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.
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Companhia aberta
CNPJ/MF nº 03.983.431/0001-03 - NIRE 35.300.179.731
Edital de Convocação - 32ª Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a comparecerem à 32ª Assembléia Geral Ordinária da
Companhia, a ser realizada na sua sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Bandeira Paulista, nº 530 - 1º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP 04532-001, às 11:00 horas
do dia 07 de abril de 2011, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2010; (ii) aprovar o orçamento de capital; (iii) aprovar a destinação do
lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2010; e (iv) definir o número
de membros do Conselho de Administração, sua eleição e a fixação da remuneração global dos
administradores da Companhia. O percentual mínimo de participação no capital votante necessário
à solicitação do sistema de voto múltiplo para eleição de membros do Conselho de Administração
será de 5%, conforme Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98. Os acionistas
poderão ser representados por procuradores, sendo recomendado que os instrumentos de mandato,
com reconhecimento de firma no caso de acionistas residentes no Brasil ou consularizados em
caso de acionistas residentes no exterior, sejam depositados na sede da Companhia até 02 (dois)
dias antes da realização da Assembléia Geral. O acionista, seu representante legal ou procurador
deverá comparecer à Assembléia Geral munido dos documentos hábeis de sua identidade, bem
como de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações de sua titularidade
ou em custódia na forma do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relativos
aos assuntos referidos na ordem do dia acima foram colocados à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Companhia e enviados à Bolsa de Valores de São Paulo, em conformidade com
as disposições da Lei 6.404/76, conforme alterada e da Instrução CVM nº 481/09. São Paulo, 04 de
março de 2011. António Luis Guerra Nunes Mexia - Presidente do Conselho de Administração.

