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Os biscoitos Globo, aqueles de
polvilho que surgem de hora em
hora nas praias ou nos engarrafa-
mentos do Rio de Janeiro, estão
prontos para ganhar espaço no
varejo local. Há uma semana, a
pouco conhecida panificação
Mandarino, fabricante desse íco-
ne carioca, comprou uma máqui-
na empacotadora por R$ 56 mil.
O investimento foi feito para au-
mentar a quantidade do produto
embalado por plástico. Joga-se a
rosquinha pronta no topo do
equipamento e pouco tempo de-
pois a embalagem é automatica-
mente preenchida e lacrada. Pa-
rece pouco para qualquer empre-
sa de médio porte. Para a Manda-
rino, é uma revolução.

A compra da máquina repre-
senta a primeira automação in-
dustrial em 55 anos de fabricação
e foi feita junto com a aquisição de
mais um carro para transporte.
Assim, a empresa pode aumentar
a produção e ampliar a capacida-
de de atender à demanda cres-
cente de padarias, confeitarias e

cantinas de colégio. Em um voo
mais alto, até os supermercados.

Até agora, a guloseima usava
dois tipos de embalagens: de pa-
pel, vendida só na praia e nas
ruas por ambulantes, ou de plás-
tico, distribuída a pequenos es-
tabelecimentos como cantinas
de colégio e padarias. Nos dois
tipos, a produção dos biscoitos
salgados é maior do que a dos
doces. Por ora, o produto emba-
lado em papel ainda é maioria na
linha de produção, o que chega
ao máximo a 15 mil pacotes co-
mercializados em um dia de sol
forte. A versão em plástico che-
gava, em um dia com muitas en-
comendas, a três mil unidades,
quando embaladas manualmen-
te. Com a nova máquina, o pata-
mar da produção vai aumentar.

Com o ganho de produtivi-
dade, uma expansão de merca-
do mais relevante começou a
ser cogitada. Embora seja ainda
uma hipótese bem abstrata, a
ideia de conquistar redes vare-
jistas faz o gerente de vendas
Francisco José Lourenço sorrir.
“Por enquanto não temos pro-
dução, mas é um caso a se pen-

sar”, diz Lourenço, que repre-
senta a segunda geração à fren-
te do negócio.

A Mandarino é uma pequena
empresa familiar e os quatro só-
cio-fundadores (três irmãos e
um amigo) ainda mantêm con-
tato com a fábrica. Mas quem
administra o dia a dia são os
herdeiros, sem qualquer orga-
nograma hierárquico. Até por
isso os passos são milimetrica-
mente estudados, sem arroubo.

O produto está mais do que
ancorado no mercado carioca e
é conhecido até fora do Rio de
Janeiro. Desde a sua criação e
batismo em 1955, o biscoito se
popularizou sem nunca ter con-
tado com ação de marketing.
Teve a venda realizada por ca-
melôs e com um só ponto de
distribuição, a porta da fábrica
no centro do Rio de Janeiro.

Estudo de campo
Do ponto de vista administrati-
vo, as cabeças por trás dos bis-
coitos também atraem admira-
ção entre especialistas e pesqui-
sadores. O modelo de gestão,
bem informal, adapta-se radi-

calmente à demanda do dia. A
panificadora não trabalha com
estoque, até porque em poucos
dias a qualidade do produto
acaba. Em dia sem praia, com
chuva, os trabalhadores são li-
berados para casa sem a menor
cerimônia e os fornos indus-
triais ficam parados.

“É um modelo de gestão
muito inteligente e informal”,
elogia Janaína Ferreira Alves,
coordenadora do curso de ges-
tão de negócios, logística e
marketing do Ibmec do Rio.

A equipe da Mandarino se re-
sume a 22 funcionários, alguns
com mais de 30 anos de casa
como Edmilson da Silva, de 60
anos, que prepara a massa desde
os 14 anos. Segundo Lourenço,
essa equipe não precisa temer a
modernização da empresa, que
normalmente significa corte de
pessoal. Apesar de a direção
considerar a compra de novas
máquinas, ele afirma que todos
continuarão empregados. “Mes-
mo com mais automação, não
dispensaremos ninguém. Esta-
mos sempre no limite da produ-
ção”, diz Lourenço. ■

Panificação Mandarino investe em máquinas para levar o produto a padarias, confeitarias e cantinas de escola

Compra de uma
nova máquina
de embalagens
representa a
primeira automação
industrial em
55 anos de fabricação
e foi feita junto
com a aquisição
de mais um carro
para transporte.
Assim, a empresa
pode aumentar
a produção e
ampliar a capacidade
de atender à
demanda crescente

EDUCAÇÃO

Nova escola técnica formará profissionais
de mídia eletrônica em São Paulo
Uma parceria entre o governo do Estado de São Paulo, a Fundação
Roberto Marinho e a Rede Globo vai implantar uma Escola Técnica (Etec)
voltada à formação de profissionais em uma área ainda inédita
no ensino público, a de mídia eletrônica. Inicialmente, serão oferecidos
dois cursos técnicos: multimídia e produção de áudio e vídeo.
Cada curso oferecerá 120 vagas nos três períodos, na capital paulista.

ENTRETENIMENTO

TV por assinatura alcança 25,5 milhões
de brasileiros, diz Anatel
Com 101,8 mil novos assinantes, o Brasil chegou, em fevereiro de 2010,
a 7,7 milhões de domicílios com TV por assinatura, segundo a Anatel.
O número representa uma evolução de 1,34% em relação a janeiro de 2010,
maior percentual para o mês de fevereiro desde 2006. Considerando-se
o número médio de pessoas por domicílio do IBGE (3,3 pessoas), a TV
por assinatura chega, atualmente, a cerca de 25,5 milhões de brasileiros.

Divulgação

Patricia Santos

Biscoito Globo, ícone
das praias cariocas,
vai às gôndolas
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