
Depois de passar na frente do
número 1350 da Rua Gaivota,
no bairro de Moema, zona Sul
de São Paulo, o carro de vidros
escuros freia repentinamente.
A luz de ré acende e o veículo
faz a manobra para estacionar
em local proibido. Um garota na
casa dos 20 anos surge de den-
tro do popular de marca corea-
na, atravessa a rua e, com o sor-
riso no rosto, pergunta para um
dos funcionários: “Vocês já es-
tão funcionando? Já abriram?
Já estão vendendo?”.

O impacto da Cold Stone Crea-
mery, sorveteria americana que
abriu as portas neste final de se-
mana em sua primeira unidade
na capital paulista, reforça a ex-
pectativa de Joaquin Fernandez
Presas, um dos responsáveis por
viabilizar a entrada da marca no
país, em dar sequência ao mode-
lo sutilmente tropicalizado de-
senvolvido em Curitiba durante

um ano. “Testamos e desenvol-
vemos um modelo no Paraná
que deu certo. Agora é o nosso
grande passo. Abrir uma fla-
gship em São Paulo, o maior mer-
cado do país, é desafiador. Toma-
ra mesmo que a gente tenha en-
contrado a fórmula certa e o mo-
mento certo”, avalia.

No melhor estilo de uma doce-
ria yankee, tudo parece um pou-
co exagerado para os padrões lo-

cais. Desde literalmente o arre-
messo de bola de sorvete para
quem está na fila (se o cliente con-
seguir pegar antes de cair no
chão, ele ganha a sobremesa) até
a porção que pode alcançar 400
gramas no mix que envolve sorve-
te, confeitos caldas e ou frutas.
“Nos Estados Unidos as porções
são enormes, mas não havia essa
necessidade aqui”, acrescenta
Presas, que reduziu cerca de 50
gramas na escala dos produtos
em relação ao portfólio original
da marca. “A pasta de amendoim
também é um ingrediente que
utilizamos muito pouco aqui e lá
fora é tão (ou mais) importante
quanto o próprio sorvete”.

Nascida no final dos anos 80
no estado americano do Arizona,
a Cold Stone está presente em 25
países em um total de 1,5 mil pon-
tos de venda. No Brasil, Presas,
que licenciou a marca em socieda-
de com Leonardo Ribas Gomes,
Karen Gonçalves e Rita Ribeiro
(entre os quatro também está
Henrique Ribeiro, sócio-diretor
do Fran’s Café), espera atingir 30
lojas nos próximos quatro anos.

Em termos de produto, a Häa-
gen-Dazs é considerada a princi-
pal concorrente — ambas traba-
lham no “Super Premium Ice
Creams”, o topo da classificação
da sobremesa segundo o FDA
(Food And Drug Administration,
órgão americano responsável pe-
lo controle dos alimentos. No en-
tanto, a proposta de consumo
que remete à diversão é bem dis-
tante do conceito luxo da Dazs.

Se der sequência em São Paulo
aos resultados obtidos em Curiti-
ba (a matéria-prima prevista para
o primeiro ano foi esgotada em
apenas 5 meses), somado aos for-
necedoresnacionaisqueestãoqua-
lificados para substituir as impor-
tações,aexpansão damarcapare-
ce bem encaminhada.

NÚMEROSDaniel Carmona
dcarmona@brasileconomico.com.br
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Após teste no
PR, Cold Stone
estreia na
capital paulista
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 41/2013

P.A. 30.437/2013 – Uasg:080022 - Objeto:
Registro de Preços para aquisição de
acessórios e equipamentos de
informática para este Regional. Data da
Sessão: 30.10.2013, às 10h00. Local,
Informações/cópias do Edital: Av. da Paz,
2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL – Tel.: (82)
2121-8182. Segundas às Quinta- feiras de
08:00 às 17:00 e Sextas-feiras Das 08h às
14h ou sites www.trt19.jus.br,
www.comprasnet.gov.br.

Maria Nely Duarte Ribeiro
Pregoeira

AVISO REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°58/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RPMC POLIMENTOS E LIMPEZA.
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 29/10/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas do
dia 29/10/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0807 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°57/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESCARTAVES(COPOS).
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das propostas de preços até às 10:00 horas do dia 23/10/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas do
dia 23/10/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0807 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N°66/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO.
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Abertura da sessão pública, com o recebimento de todos os envelopes com
propostas de preços e documentos de habilitação, dia 22/10/2013, ás 09:00 horas.
b) Abertura dos envelopes de proposta de preços dia 22/10/2013, ás 09:30 horas
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0809 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Sorveteria americana investe na produção

local e planeja abrir 30 lojas até 2017

US$2mi
Foioinvestimentoinicialdos
quatrosóciosdaColdStonepara
licenciaramarcanopaís.Em
Curitiba, lojarecebe450clientes
pordia.EmSãoPaulo,metaé750

‘Abrasileirou’:JoaquinPresasminimizouoexagerodasporçõeseescondeuapastadeamendoim

POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 81.243.735/0001-48 - NIRE 20060322411

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Positivo Informática S.A. (“Positivo Informática” ou
“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 9 horas do dia 25 de
outubro de 2013, na sua sede administrativa, localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
na Rua Senador Accioly Filho, 1.021, Cidade Industrial de Curitiba, para deliberar sobre a proposta
de eleição de membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Ruben Tadeu Coninck
Formighieri, para mandato que encerrará na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
Informações Gerais: Os acionistas deverão, se possível, depositar na Companhia, até às 9 horas do
dia 24 de outubro de 2013:(i) na sede administrativa da Positivo Informática, localizada na Rua Senador
Accioly Filho, 1.021, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, (ii) pelo fac-símile (41) 3316-7810 ou
(iii) pelo e-mail ir@positivo.com.br, além do documento de identidade e/ou atos societários
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela
instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral;
(ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva
participação acionária, emitido pelo órgão competente. Caso não seja efetuado o depósito prévio dos
documentos, o acionista deverá comparecer munido de toda a documentação acima referida no dia da
Assembleia Geral ora convocada. Todos os documentos pertinentes à ordem do dia, a serem
analisados ou debatidos nesta Assembleia Geral Extraordinária, encontram-se disponíveis aos
acionistas na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, através do sistema IPE, no website de relações com investidores da Companhia
(www.positivoinformatica.com.br/ri) e na sede social da Companhia. Curitiba, 9 de outubro de 2013.
Fernando Soares Mitri - Presidente do Conselho de Administração.

18 Brasil Econômico Segunda-feira, 14 de outubro, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 out. 2013, Empresas, p. 18.
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