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MEIO AMBIENTE

Tinta ecologicamente correta
será usada no Rodoanel de São Paulo
Parceria com as empresas Dow Brasil e Indutil, fabricante brasileira
de tintas para sinalização, permitirá que a demarcação dos 57km
do trecho sul do Rodoanel de São Paulo seja feita com tinta que causa
menos impacto ao ambiente. É feita à base de água e emite 85% menos
componentes orgânicos voláteis do que as outras. Nos EUA e na União
Europeia, a legislação restringe o uso de solventes em algumas tintas.

PESQUISA

Acordo entre Sanofi-Aventis e Biominas
vai selecionar projetos inovadores no Brasil
Foi assinada ontem a parceria entre a Sanofi-Aventis Brasil e a Fundação
Biominas, dedicada à criação e desenvolvimento de bionegócios,
para selecionar projetos inovadores de pesquisa em universidades,
institutos de pesquisa ou empresas privadas brasileiras. Para participar
do Programa Prospecta, pesquisadores podem acessar o edital
e preencher o formulário eletrônico até 21 de maio no site da Biominas.

Divulgação

● A Mandarino depende
do tempo e dos camelôs
para vender. Em dia de chuva,
quando não há gente na praia,
os funcionários são dispensados
e os fornos, desligados.

MODELO DE NEGÓCIO

Símbolo do Rio nasceu em São Paulo
Produção começou no Ipiranga,
na zona sul da capital paulista

O biscoito mais famoso das areias
cariocas nasceu, na verdade, em
São Paulo. Os irmãos Milton, João
e Jaime Ponce aprenderam a re-
ceita do biscoito de polvilho
quando trabalharam na padaria
de um parente, localizada no
bairro do Ipiranga, zona sul da
capital paulista, na década de 50.
Em 1955, o trio se mudou para o
Rio de Janeiro e trabalhou em
uma panificação chamada Globo,
no bairro de Botafogo, zona sul da
cidade. Em pouco tempo, se em-
polgaram com o mercado e deci-
diram abrir o próprio negócio, a
panificação Mandarino, tendo
também o amigo Francisco Tor-
rão como sócio. O biscoito foi ba-
tizado Globo em homenagem ao

antigo empregador e a logomarca
remodelava o símbolo do bone-
quinho do jornal O Globo, até
hoje usado nas críticas de cinema
do diário carioca.

Justamente a marca acabou
sendo decisiva para o sucesso do
negócio, na opinião de Jaime
Ponce, um dos fundadores da
Mandarino. “O nome Globo aju-
dou muito”, diz Ponce. Obvia-
mente pela identificação imedia-
ta com as Organizações Globo.
Mais recentemente, a TV Globo
deu um novo impulso à empresa.
Na novela Caras e Bocas, que
ocupou o horário das 19h, a his-
tória do biscoito foi parodiada
com a fábrica da personagem
Bianca, interpretada por Isabelle
Drummond. Não é à toa que a
Mandarino nunca precisou in-
vestir em publicidade. ■ D.H

Produto foi
batizado de Globo
em homenagem
à padaria em
que os criadores
foram contratados,
localizada
em Botafogo

Alguns dos assuntos do evento:

Tudo isso e muito mais no:

Venha descobrir como as empresas competitivas estão reduzindo custos 
(através de facilities e properties) e aumentando a sua performance

E ainda: como agarrar as oportunidades de crescimento do País, geradas pela Copa de 2014, Olimpíadas de 2016 e Pré-Sal
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Nas areias do Rio de Janeiro,
os ambulantes que vendem
biscoitos Globo são uns dos mais
disputados e aguardados.
O slogan é sempre o mesmo:
“Biscoito Globo. Salgado ou
Doce”. E, dificilmente, algum
deles volta para casa com
produto encalhado. Cada pacote
é normalmente vendido por R$ 2.

O valor representa um
retorno de mais de 100%.
O saco com 50 pacotes custa
R$ 30. Ou seja, R$ 0,60
a unidade. Há um único ponto
de distribuição: a porta da
fábrica, no centro do Rio de
Janeiro. No local, não há estoque.
Praticamente toda a produção
vai para a rua no mesmo dia. D.H.

Camelôs são o principal canal de vendas

● Desde sua fundação,
em 1955, a empresa nunca
investiu em marketing.
Mesmo assim, sua imagem
já rodou o mundo, como
um símbolo do Rio de Janeiro.
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