
 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 
 

 

 

 

 

 

  
ASPECTOS CULTURAIS CARIOCAS NO CONSUMO 

DE MATE GELADO 

 

Claudia Lima Melecchi da Cunha 

Rio de Janeiro - 2018 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE 

MESTRE  

 



 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA LIMA MELECCHI DA CUNHA 

 

 

 

 

ASPECTOS CULTURAIS CARIOCAS NO CONSUMO DE MATE GELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2018



 

 

 

CLAUDIA LIMA MELECCHI DA CUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS CULTURAIS CARIOCAS NO CONSUMO DE MATE GELADO 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada à Escola 

de Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getulio Vargas do Rio de Janeiro como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre em Gestão 

Empresarial. 

Orientadora: Prof.ª Dra. Marisol Goia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  
      2018 

  



 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 

 
 
 

 Cunha, Claudia Lima Melecchi da 
     Aspectos culturais cariocas no consumo de mate gelado / Claudia Lima 

Melecchi da Cunha. – 2018. 
     45 f.  

 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
  Orientadora: Marisol Goia. 

  Inclui bibliografia.  
 

  1. Rio de Janeiro (RJ) - Cultura popular. 2. Mate (Bebida). 3. Comportamento 
do consumidor – Estudo de casos. I. Goia, Marisol Rodriguez. II. Escola Brasileira 

de Administração Pública e de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e 

Pesquisa. III. Título. 

 

                                                                                    CDD – 306 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À minha familia, em especial, a minha filha Catarina.  

 

 



 

 

 

 

 
                                          AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu marido Vinicius, que sempre me encorajou a ampliar meus conhecimentos e foi 

o maior incentivador para que eu fizesse o mestrado.  

 

À minha mãe que sempre me apoiou e me deu o suporte necessário para que eu pudesse 

me dedicar aos estudos.  

 

À Profª Marisol Goia por compartilhar seu conhecimento e estar sempre presente no 

decorrer do projeto. Foi um período de grande aprendizado para mim.  

 

E a turma do MEX 2017, pela troca de experiências e conhecimento nas aulas e pelas 

amizades que foram construídas e serão levadas para a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 
Objetivo: Esta pesquisa tem por propósito compreender de que maneiras o consumo do mate 

gelado no Rio de Janeiro se relaciona com a cultura carioca.  

Metodologia: A metodologia selecionada para esta pesquisa foi a netnográfica, isto é, 

fundamentada na análise de material coletado na internet. Foram coletadas e analisadas as 

postagens e comentários em perfis do Instagram que abordam o Rio de Janeiro e sua cultura 

como tema.  

Resultados: Após a análise do material coletado, foi possível categorizar  as maneiras como o 

consumo de mate gelado se relaciona  à cultura carioca.  As comunicações levantadas se 

relacionam com  a cultura da praia, e seus elementos associados, como calor, verão, praia de 

Ipanema, vendedores ambulantes, sotaque/linguagens típicas, moda-praia e associação com 

marcas igualmente “cariocas”, como a de chinelos Havaianas e biscoito Globo. Notou-se, 

também um forte teor de orgulho em ser carioca e de valorização dessa cultura, menções às 

memórias de infância na cidade e à conexão com o passado, e, por fim, representações ligadas 

à sujeira e falta de higiene como um aspecto “positivado” da experiência de consumo do mate 

vendido em galões pelos ambulantes da praia.  

Limitações: Como a metodologia escolhida para este trabalho foi a netnografia, o estudo se 

concentrou apenas em observar o consumo de mate nas representações sobre a cultura 

carioca.Trata-se da ótica da construção dos discursos, narrativas e opiniões, sem a visão do 

comportamento, práticas e ações que poderiam ter sido explorados através de uma pesquisa de 

campo com observação direta.  

Aplicabilidade do trabalho: Através da presente pesquisa, busca-se mostrar a importância do 

melhor entendimento da cultura regional para o maior sucesso nas estratégias de marketing de 

marcas e empresas. Não apenas como forma de estreitar e aprimorar a relação com os 

consumidores das regiões em que se pretende atuar, mas também para avaliar o apelo que 

determinadas culturas regionais podem ter sobre outras. Este é o caso da identidade carioca, 

utilizada como importante ferramenta na estratégia de diferentes marcas como apelo simbólico 

para a conquista de novos mercados.   

 

Palavras-chave: Consumo; cultura carioca, mate gelado; netnografia.  

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: The paper´s purpose is to understand how mate ice tea consumption in Rio de Janeiro 

has become part of the city´s lifestyle and belongs to the carioca culture.  

Methodology: The selected method for this research was netnographic, which is based on the 

analysis of material collected on the internet. For the research, Instagram´s posts and comments 

were collected from profiles that mentions Rio de Janeiro and its culture as a theme.  

Findings: After careful examination of the collected material, it was possible to categorize 

some consumers points of view´s trends on how the mate ice tea is present in the carioca culture 

(1) mate ice tea and related cultural elements such as summer, beach, language, beach fashion, 

among others (2) pride in being a carioca, (3) feeling of connection with the past and (4) the 

fact that not perceived as hygienic became part of its flair.  

Research limitations: As the methodology chosen for this work was the netnography, the study 

focused only in the representations about the mate ice tea and carioca's culture from the 

perspective of the construction of speeches, narratives and opinions without the observation of 

behavior, practices and actions that could have been explored through field research.  

Pratical implications: The intention of this research is to show the importance of a better 

understanding of the regional culture for greater success in the brands and company´s marketing 

strategy. Not only to narrow and improve the relationship with consumers in the regions where 

it is intended to act, but also to better understand the appeal that certain regional culture may 

have over others, such as the carioca culture, which is used for some brands as an important 

brand strategy tool to expand to new markets. 

 

Key-words: consumption: Carioca culture, mate ice tea; netnography.  

Category: Master´s dissertation  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se insere na temática da relação entre consumo e cultura, buscando 

compreender de que forma um determinado produto, e sua marca habitualmente associada, 

compõe as representações de uma cultura local. Trata-se do chá mate, uma bebida à base de 

erva mate tostada, consumida de modo frio/gelado e extremamente valorizada na cidade do Rio 

de Janeiro. Levando em conta que a Matte Leão, marca referência da bebida, foi comprada por 

uma multinacional, busca-se contribuir para debates sobre caminhos de estratégias de 

marketing. Parte-se do pressuposto de que o sucesso ou insucesso de uma estratégia de 

marketing está ligado ao entendimento dos profissionais de como as práticas de consumo se 

ligam ao ambiente sociocultural em que estão inseridas.  

Apesar de existirem relatos da utilização da erva-mate anteriores a 1820, foi apenas 

neste ano que o botânico francês August de Saint-Hilaire nomeou cientificamente a erva com o 

nome de Ilex paraguariensis, após seu contato com a árvore no Paraguai. No entanto, tempos 

depois, o botânico reconheceu que deveria tê-la chamado de Ilex brasiliensis, pela maior 

quantidade e qualidade da erva no Paraná (GAZETA DO POVO).   

Já o nome popular “mate”, é derivado da palavara mati, que na língua quéchua dos 

indígenas da América do Sul significa “o recipiente onde colocavam a erva para beber” 

(GAZETA DO POVO). 

Os primeiros registros são que já em 1554 os índios Guaranis e Guaíra consumiam as 

folhas e talos da planta (SCHUCHMANN, 2002). Porém, no início do século XVII seu uso 

chegou a ser proibido pelos padres que acreditavam que a erva era alucinógena, mas logo em 

seguida liberaram, ao notarem um aumento do consumo de bebidas alcoólicas e uma piora no 

desempenho dos trabalhadores (GAZETA DO POVO).  

A erva-mate pode ser consumida de diferentes formas: como tererê, muito popular no 

Paraguai e com grande influência no Centro – Oeste brasileiro, é bebido gelado e pode ser 

consumido também com suco de limão (CHIMARRÃO). O chimarrão, tradicional no Sul do 

Brasil e em países vizinhos, como Argentina e Uruguai, é bebido quente e é preparado com a 

erva-mate verde e moída, sem adicionar açúcar, em uma cuia e com uma bomba. Já o mate 

consumido no Rio de Janeiro, é bebido gelado com a erva-mate tostada e adoçada (COCA-

COLA BRASIL).  

Em 1938, a empresa Leão Jr., fundada em 1901 como uma companhia de 

industrialização de erva-mate no Paraná, percebendo o hábito das pessoas de acrescentarem 

uma brasa quente ao mate para consumi-lo tostado, lançou no mercado brasileiro o chá Matte 
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Leão tostado. “Seu lançamento foi tão inovador quanto o produto: à noite, um barco iluminado 

percorria as praias de Botafogo no Rio de Janeiro anunciando o produto com o slogan “Já vem 

queimado, use e abuse”” (MUNDO DAS MARCAS). Seu consumo, que na época era servido 

nas elegantes casas de chá, foi impulsionado pela Segunda Guerra Mundial, que ao dificultar a 

entrada de chás no Brasil, incentivou o mate como o chá nacional (COCA-COLA BRASIL, 

2016). 

Em 1950, no calor do Rio de Janeiro, a bebida mais popular era o chá mate gelado, 

preparado caseiramente e comercializado por ambulantes em tambores, nas praias e no 

Maracanã. Reconhecendo essa tendência, a empresa lançou na década de 1980 o Matte Leão 

em copos selados para serem bebidos gelados, tornando-se assim o primeiro mate pronto para 

beber (COCA-COLA BRASIL, 2016). Pode-se afirmar que, no senso comum, o Matte Leão é 

considerado uma marca emblemática da cultura carioca, ou seja, de forte apelo local. 

Em 2007, a Coca-Cola Brasil, mesmo já detendo a marca de chá Nestea, fruto de uma 

joint venture com a Nestlé, anunciou a compra da Leão Jr., incorporando ao seu portfólio mais 

de 60 produtos, entre os quais estava o consagrado Matte Leão (O GLOBO, 2007). Na época 

empresas como Pepsi, Sara Lee e Grupo Tata também participaram da disputa pela Leão Jr, que 

era líder de mercado, e apesar do Grupo Tata, segundo maior produtor de chás do mundo, quase 

arrematar o negócio, foi a Coca-Cola que saiu vencedora e adquiriu a empresa. A aquisição foi 

aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2009. No entanto, a 

condição era da Coca–Cola se desfazer da marca Nestea (ESTADÃO, 2016), já que esta 

disputava a segunda posição no mercado com a Lipton, e a junção da Leão Jr. com a Nestea na 

estrutura da Coca Cola representava um domínio da empresa no mercado de chás.  

Em 2009, a venda do mate em galões nas praias do Rio de Janeiro chegou a ser proibida 

pela prefeitura da cidade por questões sanitárias, mas após reivindicações dos moradores sua 

venda voltou a ser permitida. Fez, inclusive, com que o mate na praia fosse declarado 

patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro, em 2012 (BBC, 2018). O decreto, 

assinado pelo então prefeito Eduardo Paes, menciona a importância das praias do Rio de Janeiro 

como símbolo carioca e como parte integrante do imaginário nacional e internacional e 

reconhece, portanto, a relevância do vendedor ambulante de mate, limonada e biscoito polvilho 

como elemento importante dessa paisagem cultural (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO).  

Os mateiros, como são chamados os vendedores de mate em galão da praia, podem ser 

identificados pelo seu tradicional uniforme composto por bermuda, camisa e chapéu laranja. 

Além disso, apresenta o desenho do icônico leão com os dizeres Matte Leão, representando 

fielmente o logotipo da marca, apesar de não haver atualmente nenhum vínculo formal com a 
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empresa. A tradição surgiu porque antes de ser comprada em 2007 pela Coca-Cola, a Matte 

Leão oferecia o uniforme a quem comprasse três caixas de copinho da bebida (BBC, 2018). 

Apesar de a Matte Leão não fornecer mais o uniforme, e a Coca-Cola declarar que os 

vendedores trabalham de maneira totalmente independente e de não reconhecer a procedência 

do mate utilizado, bem como sua forma de preparo, os vendedores continuam utilizando o 

uniforme da marca, comprando de terceiros (BBC, 2018).  

Em 2016, a empresa carioca de bebidas do bem™, reconhecendo a importância dos 

mateiros de praia para a construção da marca, lançou a campanha de melhores mateiros do 

mundo, com mateiros usando seu uniforme na praia, e com divulgação nas redes sociais da 

empresa.  

Em 2018, um novo acontecimento ilustra o valor global-local que vincula 

multinacionais, cultura local e consumo. O Mc Donalds, em parceria com a Coca-Cola, lança o 

chá gelado como mais uma opção de bebida em suas lojas do Brasil. Fortalecendo a teoria do 

regionalismo do consumo de mate gelado, a rede de fast food lançou a opção de Matte Leão 

apenas no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em parte de Minas Gerais e Bahia, enquanto no 

restante do país o produto ofertado é o Ice Tea de Pêssego (METRÓPOLES, 2018). Ao ser 

noticiada na imprensa, a iniciativa foi justificada no discurso da alta liderança da empresa da 

seguinte forma: “Precisamos ter em mente a regionalização dos paladares, como no caso do 

Rio, que adora a opção Matte Leão, que combina bem com o clima de calor e, por muito tempo, 

é uma das bebidas mais apreciadas na praia” (Roberto Gnypek, VP de Marketing do Mc 

Donald’s Brasil – EXTRA, 2018). 

Apesar de atualmente já existirem diversas empresas com o mate gelado pronto para 

beber em seu portfólio, como a do bem™, Rei do Mate, Estilo e Campo Largo, o Matte Leão 

continua sendo a marca mais reconhecida e valorizada no contexto local, tratando-se de uma 

importante referência dessa bebida e uma espécie de metonímia entre produto e marca.  

Embora a marca Matte Leão seja a principal referência para a bebida, este estudo não se 

concentrou nas comunicações dessa marca, mas sim em publicações espontâneas de uma rede 

social, em perfis que abordam o Rio de Janeiro como tema. Apesar de alguns poucos 

comentários de seguidores na página oficial da marca serem pertinentes para este estudo, tendo 

sido, inclusive recuperados na análise de resultados, a decisão por seguir desta forma, deve-se 

ao fato de a página oficial da marca não ser exclusiva da bebida Matte Leão, e sim de todo o 

portfólio da marca Leão, apresentando, além disso, poucas e antigas postagens especificamente 

sobre o mate gelado. Tomou-se o cuidado de não  reduzir o olhar sobre o modo como a marca 

formula representações da cultura carioca, optando-se, antes, por  uma visão mais ampla, a de 
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compreender como a bebida e a marca são vistas  por usuários e criadores de páginas virtuais 

mais “isentos”, ou seja, não-diretamente interessados em promover o produto e a marca. 

 

1.1 Problema 

 

Cada vez mais entende-se a importância da compreensão da cultura, principalmente no 

caso do Brasil, para a elaboração de estratégias de marketing de empresas. Esta relevância não 

está só ligada à escolha de portfólio, mas também no que se refere à forma e aos meios de 

comunicação e até mesmo na decisão de investimento entre diferentes pontos de venda. Criar 

uma marca ou comunicá-la com referências ligadas, por exemplo, ao sertanejo, rodeios e afins 

pode trazer um grande resultado na região Centro-Oeste, mas pode não ter o mesmo efeito no 

Nordeste ou Sudeste. Do mesmo modo, assumir que uma ação via internet terá a mesma 

proporção no Brasil inteiro, sem considerar diferenças como o Sudeste apresentar 72,3% das 

pessoas com acesso à Internet, enquanto no Nordeste este percentual cai para apenas 52,3% 

(G1, 2018), pode ser um erro. Além disso, cada vez mais os gestores de marketing precisam 

levar em conta que as diferenças regionais podem significar diferenças cruciais no consumo de 

certos produtos. No caso de bebidas, se em alguns locais as pessoas têm o hábito de se encontrar 

mais na casa de amigos, e, em outros, o hábito mais recorrente é o de ir mais a bares, isto pode 

impactar na necessidade de uma empresa de bebidas, por exemplo, decidir investir mais em 

ações de marketing e vendas em supermercado ou em bares. 

No âmbito de uma maior necessidade de leitura do contexto cultural, entende-se a 

pertinência de indagar sobre o modo como determinados produtos e marcas tornam-se 

“emblemáticos” de um  contexto local. O mate gelado, em especial o associado à marca Matte 

Leão é um caso de bebida com forte apelo local, o que pode ser facilmente observado em 

discursos dos cariocas. Assim, considera-se válido realizar um esforço de sistematizar a 

observação sobre como ocorre o processo de construção de um produto emblemático de uma 

cultura, ou seja, investigar mais detidamente quais são os diferentes elementos culturais 

mobilizados quando  o consumo do Matte Leão  é associado à cultura do Rio. Indaga-se, 

portanto, de que maneira o consumo do mate gelado (Matte Leão) está presente nas 

representações da cultura carioca? 
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1.2 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é compreender de que forma o mate gelado está presente nas 

representações sobre a cultura carioca.  

 

1.2.1 Objetivos Intermediários  

• De que forma o mate gelado compõe as representações sobre  a cultura carioca nas redes 

sociais; 

• Quais são os diferentes elementos que estão associados a essa prática de consumo e 

como ela se inscreve na cultura local da cidade do Rio de Janeiro? 

• De que forma, por meio desta prática de consumo, constrói-se simbolicamente uma 

identidade carioca. 

 

1.3 Relevância do Estudo 

Apesar do fato de que com a globalização e o acesso à internet, as pessoas têm mais 

acesso a diferentes culturas, as sociedades ainda possuem suas características próprias que não 

podem deixar de serem avaliadas por multinacionais ao entrarem em novos mercados ou ao 

introduzirem novos produtos. No entanto, algumas empresas falham ao avaliar os aspectos 

gerais da cultura de determinados países, e não se atentam que dentro de um país podem existir 

diversas subculturas com tradições, religiões e hábitos diversos como é o caso do Brasil, onde 

se observa a preferência por determinados produtos de acordo com cada região, estado ou 

cidade. Existem exemplos em que essa preferência fica mais clara, como é o caso de algumas 

bebidas com apelo local, como: o Guaraná Jesus, no Maranhão, o Chimarrão no Sul, e o mate 

gelado, no Rio de Janeiro. No entanto, existem casos em que essa preferência entre regiões é 

mais sutil, como: o consumo de perfume ser muito mais frequente no Norte do que nas regiões 

do Sul do país (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). Porém, é importante observar que estas diferenças 

não ficam apenas no âmbito do produto por si só mas percorrem também outras formas de 

manifestação, como na comunicação e no ambiente de consumo.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho busca compreender de que forma a relação do consumidor com as marcas 

apresenta particularidades culturais. É possível notar duas vertentes entre os autores: os que 
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pesquisam sobre situações de mercado onde se valorizam mais produtos e marcas provenientes 

de outros países, e o oposto, autores que estudam sobre culturas nas quais produtos e marcas 

locais são mais valorizados.  

Autores como Balabanis e Diamantopoulos (2016) e Mueller et al (2016) escrevem 

sobre o xenocentrismo, ou seja, a preferência por produtos e marcas que vêm de fora, mesmo 

que com preços mais altos e qualidade inferior. No entanto, esse comportamento não é regra 

para todos os países. Balabanis e Diamantopoulous (2016) citam que apesar da maioria dos 

exemplos de xenocentrismo serem de países em desenvolvimento e mercados emergentes, 

também é possível notar esse comportamento em países desenvolvidos, como França, Japão, 

Reino Unido e Singapura.  

Mesmo não sendo possível generalizar a forma e o motivo do xenocentrismo, o estudo 

de Mueller et al (2016), realizado com os consumidores chineses, nos mostra uma teoria que 

talvez também possa ser compartilhada por outras culturas. A conclusão do estudo foi de que a 

valorização de produtos importados não se refere a produtos provenientes de qualquer país, mas 

apenas de países desenvolvidos, como EUA, Japão e países da Europa Ocidental. Além disso, 

notou-se que o viés para produtos estrangeiros vai além das percepções de qualidade e que são, 

na verdade, devido a razões sociopsicológicas subjacentes. Segundo os autores, os entrevistados 

descreveram que muitos produtos importados na China são mais caros do que os produtos 

domésticos, e consequentemente servem como instrumento de status social. 

Balabanis e Diamantopoulous (2016) concluem que algumas empresas podem 

considerar vantajoso instigarem instintos etnocêntricos nos consumidores, adotando campanhas 

de compras de produtos nacionais. Assim, enfatizam a domesticidade de suas marcas, gerando 

consequências para a economia nacional. No entanto, tal abordagem pode se mostrar 

contraprodutiva se houver consideráveis segmentos xenocêntricos no mercado.  

Entendendo que apesar de existirem várias similaridades entre as culturas, mas que ao 

mesmo tempo são únicas e particulares, é possível contrapor o xenocentrismo abordado por 

esses autores, mostrando, com base na consumer culture theory (CCT), a relevância da cultura 

local no consumo de produtos regionais, como é o caso do mate gelado no Rio de Janeiro.  

A consumer culture theory (CCT) foi definida em 2005 por Arnould e Thompson, e de 

acordo com os autores, foca nas dimensões socioculturais do consumo incluindo questões como 

simbolismo do produto, rituais, as histórias do consumidor nos significados do produto e da 

marca e os limites simbólicos que estruturam as identidades pessoais do consumidor. Trata-se 

de uma família de perspectivas teóricas que “tratam das relações dinâmicas entre as ações dos 

consumidores, o mercado e os significados culturais.” (CASOTTI E SUAREZ, 2016, p 3).  
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Autores como Siemieniako et al (2011) e Porral e Levy-Mangin (2015), ao estudarem a 

relação e preferência dos consumidores entre marcas locais ou globais de cervejas, e Durayski 

(2013) ao estudar a cultura de consumo do chimarrão, entre outros, trazem a relevância da 

cultura local no comportamento do consumidor.  

Da mesma forma que o mate gelado remete ao Rio de Janeiro, o chimarrão, que também 

é feito com a erva mate, é tradicional no sul do Brasil. Ao estudar a cultura de consumo do 

chimarrão em um cenário urbano e contemporâneo, Durayski (2013) observou que os 

consumidores buscam criar sua marca própria, criando misturas e rituais próprios. Além disso, 

os consumidores utilizam a bebida como forma de socialização, de fazer parte da região onde 

vivem, também podendo ser utilizada como companhia para quem se encontra sozinho em 

determinada situação. A autora ainda menciona o orgulho dos gaúchos pelo estado do Rio 

Grande do Sul, e cita a importância do chimarrão no despertar desse orgulho. Ao transcrever o 

comercial da marca de cerveja Polar utilizando expressões típicas do estado como “Bah! Tri 

boa essa ceva”, demonstra-se o esforço da mídia e a estratégia de campanhas publicitárias de 

resgatar este orgulho regional dos gaúchos.  

A Polar, utilizada por Durayski (2013) como exemplo de orgulho regional, foi fundada 

em 1929 na cidade de Estrela, no Rio Grande de Sul, e mesmo tendo sido comprada pela 

Antarctica em 1972 (AMBEV) continua sendo reconhecida por sua identidade com o Rio 

Grande do Sul, chegando a ser “proibida” por alguns consumidores gaúchos de ser “exportada” 

para o resto do Brasil (G1, 2016). A Ambev, ciente desta conexão da marca com a população 

local, mantém toda a comunicação voltada para esse sentimento de regionalismo, como pode 

ser visto no website em que a descrição é “tua cerva é tão gaúcha que o site agora é polar.rs – 

acessa e entra para o movimento “gaúcho sem modéstia” (POLAR), fazendo referência ao 

.com.br usual dos sites brasileiros. Enquanto a página do site é carregada, a mensagem que 

aparece é “carregando, tchê”, fazendo alusão ao bordão tradicional da região. Ao entrar no site, 

uma das sessões da página fala sobre as 1002 coisas para se fazer no RS antes de morrer. 

Traçando um paralelo com o objeto de estudo deste trabalho, será que existe este mesmo 

orgulho regional por parte dos cariocas, e será que o mate gelado é utilizado da mesma forma 

que o chimarrão e a Polar, para incitar ou aguçar este orgulho?   

Rossi e Silveira (2002) mostram que mesmo sendo possível, graças à globalização, ver 

empresas presentes em países completamente antagônicos ou muito distantes aos países de 

origem das empresas, como Mc Donalds em Pequim e Moscou, Coca-Cola em Nairóbi e 

Patagônia, a globalização não foi capaz de neutralizar costumes típicos, como o vinho dos 

franceses, o ritual do chá dos japoneses, a obsessão perfeccionista dos alemães e o carnaval do 
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brasileiro. Seria possível também adicionar a essa lista, o mate gelado na praia dos cariocas? 

Segundo os autores, “estes traços de identidade são autênticas e legítimas expressões de cultura 

em diferentes níveis de profundidade, abarcando valores, símbolos, rituais e heróis” (ROSSI E 

SILVEIRA, 2002, p 2). 

Podemos notar que mesmo quando as empresas estão presentes em países tão distantes 

ou com culturas tão distintas, elas muitas vezes precisam adaptar seus produtos ou até mesmo 

alterar seu modelo de negócio para atender aos costumes locais. No Japão, por exemplo, a Kit 

Kat possui sabores improváveis em seu país de origem, como Kit Kat de wasabi ou de batata 

doce (MEGA CURIOSO). Além disso, os japoneses são conhecidos popularmente por serem 

ávidos por inovação (COCA-COLA COMPANY, 2018), o que demanda que as empresas 

estejam preparadas para lançarem ali diversos produtos por ano, o que não necessariamente 

acontece em seus países-sede.  

Siemieniako et al (2011) realizaram um estudo de caso com o objetivo de explorar as 

atitudes e comportamentos regionais e nacionais, examinando a relação entre os consumidores 

poloneses com marcas de cervejas produzidas localmente. Os autores descobriram a 

importância de identidades regionais para o consumidor, embora tenham notado uma falta de 

atitudes negativas em relação a produtos provenientes de outros países. Tal fato indica que a 

imagem da marca e o local de produção são muito mais importantes do que, de fato, a origem 

da empresa dona da marca. Essa atitude talvez também possa ser observada entre o mate gelado 

e os cariocas, uma vez que a empresa, dona da marca mais popular da bebida, foi fundada no 

Paraná e recentemente incorporada pela multinacional americana Coca-Cola.  Siemieniako et 

al (2011) ainda citam que apesar da literatura focar no estudo do comportamento etnocêntrico 

do consumo de comida em nível nacional, a pesquisa realizada por eles revelou a importância 

das fontes regionais. Aparentemente, as tendências etnocêntricas dos respondentes eram 

profundamente enraizadas no patriotismo local. A pesquisa mostrou que um produto como a 

cerveja pode ter um papel importante na identidade regional dos consumidores. Isso porque se 

torna um artefato simbólico, materializando o senso de ligação com o lugar e sua obrigação 

moral, criando um senso de pertencimento a uma tribo onde o indivíduo nasceu e cresceu.  

Já o estudo realizado por Porral e Levy-Mangin (2015) na Espanha, com o intuito de 

avaliar as preferências dos consumidores entre marcas locais ou globais de cerveja, mostrou 

diferenças significativas em relação ao valor de marca, intenção de compras e disponibilidade 

para pagar preço premium. O estudo mostrou que as marcas locais possuem maior valor de 

marca e intenção de compra e suportam melhor um preço premium. Ou seja, as avaliações dos 

consumidores sobre o valor da marca foram significativamente maiores para marcas locais, e 
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não para as marcas globais. Os autores concluem que o fato de uma marca ser bem-sucedida 

globalmente não significa que os consumidores vão comprar ou pagar a mais por ela (PORRAL 

E LEVY-MANGIN, 2015).  

O artigo ainda mostra que as marcas locais recebem pontuações consistentemente mais 

elevadas, denotando uma melhor imagem, familiaridade, reconhecimento ou fidelidade, em 

oposição às marcas globais, que receberam avaliações mais baixas. Os autores sugerem que a 

razão desse efeito se deve ao fato de as marcas globais terem uma compreensão limitada dos 

gostos, preferências e hábitos dos países de acolhimento, gerando uma incapacidade de oferecer 

valor aos clientes estrangeiros. Em contrapartida, as marcas locais criam valor ao associarem 

suas marcas com a cultura local (PORRAL e LEVY-MANGIN, 2015). Transpondo para o 

objeto de pesquisa deste trabalho, seria possível uma marca de mate com a comunicação voltada 

para hábitos de outra cultura, mesmo com preços mais atraentes e sabores e qualidade similares, 

obter o mesmo sucesso que uma marca voltada para a cultura local?  

Como a base cultural é mais forte em alimentos e bebidas em função dos gostos e afetos 

pelas tradições locais, os desafios de marketing tendem a exigir mais esforços das marcas 

globais do que das marcas locais presentes nessas categorias (PORRAL E LEVY-MANGIN, 

2015). Sendo representantes da cultura local, espera-se que as marcas locais sejam associadas 

à qualidade percebida em categorias como alimentos e bebidas, de acordo com as expectativas, 

gostos, hábitos e necessidades locais, o que por sua vez, aumenta a probabilidade de compra 

(ÖZSOMER, 2012 apud PORRAL E LEVY-MANGIN, 2015). Assim, alimentos e bebidas são 

mais culturalmente fundamentados com os gostos, tradições e hábitos locais; e os consumidores 

podem considerar a marca global menos relevante para satisfazer as necessidades sociais e 

culturais (SCHUH, 2007 apud PORRAL E LEVY-MANGIN, 2015). 

Trazendo para uma perspectiva brasileira, Goia e Chaves (2016) através de uma análise 

semiótica, estudaram a presença da cultura carioca na identidade das cervejarias artesanais 

cariocas e concluem que a adoção de tal estratégia busca a diferenciação e a conexão do 

consumidor com o local de origem em um mercado global e competitivo.   

 Teimourpour e Hanzaee (2011), ao escreverem sobre o mercado de luxo, levantam 

pontos que podem ser transpostos para o mercado de bebidas. Os autores, em seu artigo, 

escrevem sobre o impacto da cultura no consumo de marcas de luxo dos iranianos, e criticam a 

crença dos profissionais da indústria do luxo em um determinado fator de sucesso que poderia 

ser aplicado em qualquer lugar, sem levar em conta os anseios do consumidor e impondo o que 

eles “deveriam” ter. Apesar de muitos produtos serem similares tanto no ocidente quanto na 

Ásia, os consumidores de diferentes regiões podem não comprar um produto por razões como 
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religião, valor percebido, motivações e crenças sobre o produto. Para Teimourpour e Hanzaee 

(2011), a religião tem um papel importante nas vidas das pessoas por moldar suas crenças, 

conhecimento e atitudes. Segundo os autores muçulmanos, budistas e cristãos possuem 

diferentes crenças e essas crenças não podem ser evitadas quando uma sociedade é analisada.  

Atentas a essas diferenças culturais em função da religião, e na relevância dos mercados 

mulçumanos, algumas marcas já vêm se posicionando para atender aos desejos desses 

consumidores, como os hijabs e abayas, tradicionais mantas utilizadas para cobrir as mulheres 

mulçumanas, da Dolce & Gabbana (VOGUE, 2016), os hijabs de alta performance da Nike 

(NIKE, 2017), o anúncio da Ford celebrando a liberação das mulheres dirigirem na Árabia 

Saudita, entre outros (FORD, 2018).  

Tanto os autores e exemplos práticos citados como o intuito deste trabalho ao estudar a 

relação de consumo dos cariocas com o mate gelado, mostram a importância em se aprofundar 

no quesito cultural para se ter uma melhor perspectiva da abordagem a ser utilizada por uma 

marca em sua comunicação, ao entrar em um novo mercado ou ao lançar um novo produto.  

O erro está em reduzir a complexidade simbólica do consumo a algo que se explica 

apenas pelo seu preço de entrada no mercado. O conhecimento efetivo do consumo, 

com um complexo sistema cultural da sociedade contemporânea, passa por entender 

as diferenças simbólicas que se inscrevem a partir da equalização dos pré-requisitos 

econômicos supostos na compra de qualquer bem”.  

                                                                                (ROCHA E BARROS, 2006, p. 2) 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Nesta seção será apresentado o tipo de pesquisa adotado e a seleção dos instrumentos para 

a coleta de dados. 

   

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Toda pesquisa deve envolver uma abordagem explícita, disciplinada, sistemática 

(planejada, ordenada e pública) para descobrir os resultados mais apropriados (MOHAJAN, 

2018). 

O objetivo deste trabalho é entender de que maneira o consumo de mate gelado é 

percebido dentro da construção simbólica da identidade carioca. Por ser uma pesquisa de caráter 

exploratório e de uma necessidade de maior aprofundamento das explicações, será utilizada a 

netnografia, uma das formas da pesquisa qualitativa, a etnografia do mundo digital.  
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Os métodos qualitativos “são utilizados sem uma definição de hipóteses a priori; os 

dados são coletados por meio de técnicas como entrevistas em profundidade e observação, 

visando abarcar a produção de sentido associada à questão sob investigação; sendo a análise 

realizada considerando a perspectiva dos participantes do estudo” (GODOY, 1995; FLICK, 

2004, apud BROILO et al, 2015).  

Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa pode ser realizada de três formas: através 

de uma pesquisa documental que inclui a análise de materiais escritos, como jornais, revistas, 

diários, obras literárias, cientificas e técnicas, cartas, memorandos e relatórios, as estatísticas e 

os elementos iconográficos como sinais, grafismos, imagens, fotografias e filmes. Ainda de 

acordo com o autor, a segunda forma de realizar uma pesquisa qualitativa é através de um estudo 

de caso que visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação 

em particular. O estudo de caso não deve ser confundido com método de caso, que constitui 

uma estratégia muito utilizada no curso de Administração de Empresas. A terceira forma de 

realizar uma pesquisa qualitativa, e a que será utilizada neste trabalho, é a etnografia. De acordo 

com Fetterman (1989 apud Godoy 1995), é “a arte e a ciência de descrever uma cultura ou 

grupo”, ou seja, a etnografia abrange a descrição dos eventos que ocorrem na vida de um grupo 

e a interpretação do significado desses eventos para a cultura do grupo. 

Santos (2017) cita em seu artigo dois autores de grande relevância para o 

desenvolvimento da etnografia, Franz Boas e Malinowski. Franz Boas apesar de não ter 

estruturado o método e de ter sido menos rigoroso, já desenvolvia pesquisas antes mesmo de 

Malinowski nascer. Foram suas pesquisas entre os índios do Canadá e dos Estados Unidos que 

contribuíram para a pesquisa etnográfica, que veio a se consolidar na metade do século XX. Já 

Malinowski foi reconhecido pela comunidade cientifica pela sua contribuição na revolução da 

pesquisa de campo ao elaborar um rigoroso método de análise dos fenômenos sociais. As 

pesquisas, que antes eram feitas de dentro do gabinete a partir de relatos de missionários, 

viajantes e administradores sem treino acadêmico passou, a partir das contribuições de 

Malinowski, a ter um olhar para os pressupostos teóricos da disciplina científica da qual o 

pesquisador faz parte. Através da presença do pesquisador in loco por um grande período, seria 

possível entender a realidade e rotina dos nativos e diferenciar também os atos do cotidiano em 

detrimento das representações da própria cultura dos indivíduos (SANTOS, 2017). 

No entanto, apesar de reconhecer a relevância e a validez das questões tratadas pelos autores 

clássicos, Santos (2017) levanta a importância de críticas propostas por teóricos pós-modernos 

para a elaboração de um método mais apropriado à analise etnográfica contemporânea.  
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Já a crença na possibilidade de colocar-se na “pele” do outro — por meio do 

compartilhamento da cultura desse último pelo pesquisador — deu lugar a um modelo 

de pesquisa em cujo bojo se busca uma compreensão parcial e temporal das diversas 

culturas existentes no mundo. Ao invés de se imaginar ser possível sentir-se o outro, 

é o momento de dar voz aos grupos estudados, admitindo que estes devam falar por si 

— tendo lugar reservado na elaboração e conclusão do texto antropológico —, ainda 

que o antropólogo ocupe o lugar de investigador/tradutor dessas sociedades.                       

                                                                                                  (SANTOS, 2017, p. 12) 

 

Os consumidores têm cada vez mais procurado a comunicação através do computador 

como fonte de informação para suas escolhas de marcas e produtos. Além dos sites das 

empresas, os consumidores têm usado e-mail, comunidades virtuais e outras formas online para 

dividir ideias e acessar outros consumidores para adquirir mais informações sobre os produtos 

(KOZINETS, 2002). Além disso, a comunicação entre os consumidores e as marcas antes era 

feita em via única, ou seja, as marcas se comunicavam sem receber nenhuma resposta dos 

consumidores. Com a internet, passou a ser uma comunicação de via dupla com interação e 

diálogo entre as duas partes. 

De acordo com o IBGE, em 2016 o Brasil tinha 116 milhões de pessoas conectadas à 

internet, representando 64,7% de toda a população (G1, 2018). Apesar do país ter vivido um 

período de grande expansão no acesso à internet nos últimos anos, apresentando um 

crescimento de 446% entre 2005 e 2015 no número de casas conectadas, o Brasil, com os dados 

de 2015, ainda se encontrava com o índice abaixo de outros países. Enquanto o Brasil detinha 

57,8% dos lares conectados, a média nos países desenvolvidos era de 83,8%, e nas Américas 

chegava a 64,4% (EXAME, 2016). O que significa que apesar de já notarmos uma grande 

influência dos meios digitais, ainda há espaço para crescer ainda mais.  

Em função desse novo cenário digital, a netnografia surge como uma necessidade da 

academia se adaptar a esse novo espaço. No entanto, essa metodologia ainda é pouco utilizada 

no Brasil (CORREIA, ALPERSTEDT e FEUERSCHUTTE, 2017). O método foi desenvolvido 

na década de 90 e atribui-se ao administrador e antropólogo Robert V. Kozinets o 

desenvolvimento da metodologia durante sua tese de doutorado e primeiras publicações, 

fazendo com que se tornasse um dos autores mais citados nos trabalhos sobre o tema 

(CORREIA, ALPERSTEDT e FEUERSCHUTTE, 2017). 

 A netnografia não seria uma nova proposta metodológica, mas sim uma proposta de 

aprimoramento da etnografia para contemplar o mundo digital (CORRÊA E ROZADOS, 2017).  

De acordo com Correia, Alperstedt e Feuerschutte (2017), a netnografia se diferencia por se 

basear na análise de textos públicos e por se concentrar na interação entre pessoas no ambiente 
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virtual, analisando as comunicações salvas e, portanto, realizadas a posteriori. Trata-se de uma 

aproximação metodológica caracterizada por ser rápida, simples e prática.  

No estudo de Correia, Alperstedt e Feuerschutte (2017) sobre o uso do método 

netnográfico na Pós-graduação em Administração no Brasil, identifica-se que a netnografia se 

destaca pela facilidade na coleta de dados, redução da subjetividade, menor custo e por ser não 

obstrutiva, ou seja, ser executada sem a interferência do pesquisador quando comparada com 

outros métodos. Em contrapartida, as autoras concluem que as limitações da netnografia são: 

restrição do escopo da pesquisa, interpretações superficiais e ausência de dados confiáveis que 

identifiquem os informantes.  

Em um de seus artigos, Kozinets (2002) coloca as suas propostas em relação às etapas 

de uma pesquisa netnogáfica. Para iniciar, o autor sugere que existam dois passos na preparação 

da condução de uma netnografia: primeiro, ter perguntas específicas e identificar as formas 

online apropriadas para as perguntas que se desejam responder. Segundo os pesquisadores 

devem aprofundar seu conhecimento dos fóruns, grupos e participantes que buscam entender. 

Após os pesquisadores identificarem as comunidades adequadas, Kozinets (2002) sugere que o 

pesquisador julgue, entre elas, usando critérios que são especificamente adequados para a 

investigação. Em geral, as comunidades preferidas devem ter: (1) um segmento, tópico ou grupo 

que sejam mais focados e relevantes para a pesquisa; (2) maior "tráfego" de postagens; (3) 

maior número de mensagens; (4) dados mais detalhados; (5) mais interações entre os membros 

do tipo exigido pela questão de pesquisa.  

 Após as comunidades serem selecionadas, os pesquisadores podem começar a coletar 

os dados. Kozinets (2002) cita pelo menos dois importantes elementos para essa coleta de 

dados: as informações que podem ser copiadas diretamente das comunicações realizadas entre 

os membros da comunidade online e os dados que o pesquisador escreve sobre as suas 

observações das comunidades, seus membros e suas interações. A escolha de quais dados 

buscar e salvar é importante e deve ser guiada pelas perguntas da pesquisa e pelos recursos 

disponíveis. De acordo com o autor, na etapa de coleta de dados os netnógrafos se beneficiam 

da transcrição quase automática dos documentos baixados, além dos dados muitas vezes serem 

muito mais abundantes, mais fáceis de obter e com custos muito menores do que em uma 

etnografia face a face.  

Cabe mencionar um ponto importante levantado pelo autor relativo à ética da pesquisa 

netnográfica, uma vez que as informações não são dadas especificamente ao pesquisador, e os 

criadores dos conteúdos utilizados na pesquisa não necessariamente estão de acordo com a 

utilização de seus dados para efeitos de pesquisa. Assim, há questões que permanecem sem uma 
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resolução clara, como em relação aos fóruns online poderem ser considerados públicos ou 

privados, e também no que se refere àquilo que constitui um “consentimento” no ciberespaço.  

 

3.2 Limitações do estudo 

Como a metodologia escolhida para este trabalho foi a netnografia, o estudo se 

concentrou apenas nas representações sobre o mate gelado e cultura carioca sob a ótica da 

construção dos discursos, narrativas e opiniões sem a visão do comportamento, práticas e 

ações que poderiam ter sido explorados através de uma pesquisa de campo. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, foi utilizada uma das principais redes sociais da atualidade, o 

Instagram. Esta rede social foi selecionada em detrimento de outras, por ter mais perfis que 

tragam noticias ou que funcionem como diários sobre a cidade do Rio de Janeiro. Após a 

definição da plataforma, foram pesquisadas páginas do Instagram que contivessem a palavra 

carioca ou Rio de Janeiro em seu nome, e que apresentassem mais de 45 mil seguidores. A 

seleção trouxe páginas que abordavam o Rio de Janeiro e a cultura carioca, com fotos de 

paisagens, do cotidiano, pontos turísticos, eventos e opções de lazer como tema. Como 

resultado, foram selecionadas as seguintes páginas do Instagram: Cariocando no Rio, 

Carioquissimo, Diário do Rio e Vida Carioca. Todas, com a cidade do Rio de Janeiro, suas 

paisagens e programações como tema central. Enquanto as três primeiras têm um perfil mais 

corporativo, a Vida Carioca tem um perfil de blog pessoal, mostrando a vida no Rio de Janeiro 

sob a ótica da criadora da página. Também foram coletados, com menos relevância, 

comentários de seguidores do Matte Leão na página oficial da marca no Facebook.   

Figura 1: Perfil Cariocando no Rio 

                                          

Fonte: Instagram (2018) 
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Figura 2: Exemplo de postagens do perfil Cariocando no Rio 

 

Fonte: Instagram (2018) 

Cariocando no Rio é, das páginas selecionadas, a que apresenta maior número de 

seguidores. É dedicada, como pode ser visto nas Figuras 1 e 2, a mostrar os pontos turísticos, 

opções de lazer, restaurantes e eventos do Rio de Janeiro e sua cultura.  

 

Figura 3: Perfil Carioquíssimo no Instagram 

                             

             

 

 

         

Figura 3: Perfil Carioquíssimo no Instagram 

Fonte: Instagram (2018) 
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A página Carioquíssimo, como pode ser visto nas Figuras 3 e 4, tem um foco maior nas 

paisagens e nos eventos que são promovidos na cidade.  

 

Figura 4: Exemplo de postagens do perfil Carioquíssimo 

Figura 5: Perfil do Diário do Rio no Instagram 

Fonte: Instagram (2018) 

Fonte: Instagram (2018) 



24 
 

 

 

 

 

       

A página Diário do Rio, como pode ser visto nas Figuras 5 e 6 acima, tem um foco 

maior nas paisagens e no cotidiano da cidade.  

 

                                

                               

 

 

Figura 6: Exemplo de postagens do perfil Diário do Rio 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 7: Perfil Vida Carioca no Instagram 

Fonte: Instagram (2018) 
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A página Vida Carioca, muito similar à página Cariocando no Rio, traz os pontos 

turísticos, restaurantes, eventos e a cultura carioca como tema central, porém, mostrando mais 

do ponto de vista e da rotina da responsável pela página.  

 

4. RESULTADOS 

 

Após a análise de todas as postagens disponíveis entre os dias 03/09/2018 e 06/10/2018 

nas páginas escolhidas para a pesquisa, foram selecionadas todas aquelas que mencionassem 

ou trouxessem fotos do mate gelado. Na sequência, foram tomados como unidade de 

observação, além das fotos, todos os comentários dos seguidores nessas postagens. Desses 

comentários, foram extraídos aqueles pertinentes às perguntas a que este trabalho se propõe a 

responder, voltadas às particularidades do consumo de mate gelado na cultura do Rio e à relação 

entre esse produto e a marca Matte Leão.  

Figura 8: Exemplo de postagens do perfil Vida Carioca 

Fonte: Instagram (2018) 
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Após a coleta e análise dos dados, foi possível categorizar algumas expressões de como 

a bebida se insere na cultura carioca sob a ótica dos consumidores. As postagens foram 

agrupadas em quatro itens. A primeira categoria relaciona a bebida com as características e 

representações culturais pelas quais o Rio de Janeiro e sua cultura são famosos, desde aspectos 

fisicos como o Morro 2 Irmãos, popular cartão postal, e que completa a paisagem da orla da 

zona sul da cidade até aspectos comportamentais como a moda carioca, conhecida por ser um 

celeiro de marcas criativas que geram e espalham tendências pelo país inteiro. A segunda e 

terceira categoria são relacionadas aos sentimentos, em como o carioca se sente em relação a 

cidade e como o mate é usado como instrumento nesta relação  e a quarta categoria pode ser 

relacionada à personalidade, em como o simples ato de consumir a bebida traz características 

pelas quais o carioca é reconhecido.  

A seguir, serão demonstradas as postagens e comentários conforme os critérios de 

classificação formulados. No capítulo seguinte será realizada a análise do material coletado e 

categorizado.  

4.1 Mate gelado e elementos culturais relacionados 

 

4.1.1 Sol, calor e praia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Exemplos de postagens sobre Sol, calor e praia 

Fonte: Instagram (2018) 
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4.1.2 Mateiros   

“Olha o mate, Matte Leão, olha o mate, Matte Limão! Olha o mate, Matte Leão! Oh 

baby, baby beba mate, Matte Leão” – O jingle de grande sucesso cantarolado no Rio de Janeiro, 

na década de 1990, é até hoje lembrado pelos consumidores (PUBLICITTÀ, 2012). 

 

 

 

 

Figura 10: Exemplos de comentários ligados ao de Sol, calor e praia 

Fonte: Instagram (2018) 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 11: Exemplos de postagens com os mateiros da praia 
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4.1.3 Dupla sensação: Matte Leão & biscoito Globo   

 

           

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 12: Exemplos de postagens com os mateiros da praia 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 13: Matte Leão & biscoito Globo 
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4.1.4 Sotaque carioca 

 

 

 

 

 

Figura 14: Outros exemplos de postagem Matte Leão & biscoito Globo 

Fonte: Instagram (2018) 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 15: Sotaque Carioca 
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4.1.5 Moda praia: havaianas e canga 

 

 

 

 

 

4.1.6 Morro Dois Irmãos  

 

 

 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 16: Moda praia  

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 17: Postagens com o Morro 2 irmãos  
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4.2 Orgulho de ser carioca 

 

 

                        

                               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: “Orgulho de ser carioca” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 20: “Diz que é cria do Rio mas nunca comeu biscoito Globo com mate” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 18: Outros exemplos de postagens com o Morro 2 irmãos  

Fonte: Instagram (2018) 
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Figura 22: Dicas para se naturalizar carioca 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 23: “Somos de Manaus com alma do Rio” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 21: Crias do RJ 

Fonte: Instagram (2018) 
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4.3 Conexão com o passado e com a infância 

 

 

                

                

                 

 

 

 

             

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 26: “Marcou minha infância há 30 anos atrás” 

Figura 24: “Nem acredito que estou aqui hoje cariocando” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 25: “Ohhhh delicia que é cariocar!” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 27: “Curti muito na adolescência” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 28: “Gosto de Infância” 

Fonte: Instagram (2018) 
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Fonte: Instagram (2018) 

Figura 31: Canto do mateiro na década de 60 

Fonte: Facebook (2018) 

Figura 29: “Desde que eu era criança ...” 

Fonte: Instagram (2018) 

Figura 30 “Acho que ao invés de tomar leite, bebia mate” 

Figura 32: “Bebi muito mate na praia quando criança” 

Fonte: Facebook (2018) 
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4.4 Não é higiênico, mas esse é o toque especial 

 

. 

                   

                        

                        

                         

                                                 

 

5. ANÁLISE DO RESULTADO 

De modo geral, em todas as páginas visitadas no Instagram que abordam o Rio de 

Janeiro e sua cultura como tema existe pelo menos uma postagem sobre o mate ou sobre os 

mateiros que vendem a bebida em galões na praia. É possível notar pelas postagens que a 

maneira como se constrói a relação entre o mate gelado e a cultura carioca responde a algumas 

especificidades que serão aqui analisadas. Importante ressaltar, que a cultura carioca 

Figura 33: Exemplos de postagens sobre a higiene do produto 

Fonte: Instagram (2018) 
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identificada na presente pesquisa,  apesar de ser a mais conhecida e popularmente divulgada, 

retrata os hábitos da zona sul da cidade, e portanto não deve ser generalizada e considerada 

como sendo única, pois a cidade do Rio de Janeiro é multicultural e suas demais regiões também 

possuem suas próprias subculturas. 

Uma primeira observação é o fato de a bebida estar sempre presente no conteúdo destas 

páginas e sempre com referências positivas e apaixonadas no tocante ao estilo de vida carioca. 

Nota-se que, apesar de o mate gelado ser consumido em diversas ocasiões e locais, as fotos 

postadas que relacionam esse produto com a cidade do Rio o fazem, exclusivamente, por meio 

de uma exaltação do ambiente da praia. Evocam um cenário de calor, verão e lazer. Também é 

possível observar, pela recorrente presença do Morro Dois Irmãos, nas fotos, que essas 

representações localizam culturalmente o consumo de mate em um espaço específico da cidade. 

Não se trata de qualquer praia da cidade do Rio, mas das praias de onde é possível avistar esse 

Morro: a praia de Ipanema e do Leblon1.  

Também cabe considerar que, apesar de o mate gelado ser vendido em diversas 

embalagens, como copos selados e garrafas de diferentes tamanhos, na maioria das vezes, o 

produto que aparece nas fotos das páginas analisadas é o vendido pelos mateiros em galões de 

metal. 

Este modo de representação talvez possa ser explicado por ser um modo mais restrito e 

diferenciado de consumo em comparação às demais regiões. Beber mate gelado em um 

restaurante ou na casa de amigos pode ser feito em qualquer cidade do país, mas beber na praia 

só é possivel em algumas cidades do Brasil e, vendidos por mateiros apenas no Rio de Janeiro. 

Desta forma, os interlocutores conseguem exaltar ainda mais as caracteristicas pelas quais a 

cidade é conhecida e o carioca mais se orgulha. 

Outros elementos da cultura carioca presentes nos dados coletados, são:  (1)  linguagem 

- com alusão ao sotaque chiado característico  dos cariocas que se tornou, inclusive, patrimônio 

cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro em 2015 (PREFEITURA DO RIO 

DE JANEIRO); (2) vestuário - as cariocas são famosas pelo seu estilo próprio e único, com 

roupas leves, despojadas e coloridas ligadas ao lifestyle de praia, bem-estar e programas ao ar 

livre da zona sul do Rio de Janeiro e quando se fala de moda praia, o “uniforme” é composto 

                                                      

1 Pode-se dizer que o Morro Dois Irmãos é um dos ícones da Zona Sul do Rio de Janeiro e muito utilizado 

como símbolo para um “apelo carioca” reivindicado por certas marcas, como é o caso do Brownie do Luiz que tem 

em sua embalagem a imagem do morro com os dizeres “indústria carioca”.  
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por canga e sandálias havaianas como podem ser observadas em algumas das postagens 

analisadas2 e (3) gastronomia praiana -  com a dupla Matte Leão e biscoito Globo, quase 

unanimidade nas postagens e comentários sobre a bebida, sendo praticamente a “refeição 

oficial” e um dos poucos alimentos “permitidos” no ritual de praia do carioca. Tendo como base 

os elementos da cultura levantados, pode-se interpretar que existem códigos de comportamento 

para se estar na praia e que pessoas que não se enquadram nestes comportamentos são leigas 

em relação às normas da cultura da zona sul carioca. Em trabalho etnográfico sobre  modos de 

estar nas praias do Rio de Janeiro, Farias (2002), reporta  o conceito nativo de “farofeiro” como 

termo estigmatizante para aqueles que, sob o olhar carioca, não se ajustam  às práticas e atitudes 

consideradas apropriadas para a praia.  

Os mateiros, como são chamados os vendedores ambulantes de mate em galões na praia, 

apesar de trabalharem caminhando o dia inteiro no sol e com aproximadamente 40 kgs nas 

costas, são popularmente conhecidos por sua alegria, entusiasmo e criatividade ao entoarem 

suas músicas e gritos para conquistar seus consumidores. Um comentário publicado por uma 

seguidora na página oficial da marca Leão transcreve a letra de uma música cantarolada por um 

mateiro que teria marcado a sua infância na praia de Copacabana, na década de 1960: 

“Olha a onda que eu vou, olha a onda iaiá, é o mate gelado que acabou de chegar! 

Olha a rapaziada, oba! Vem chegando no pé! Oba! As cabrochas gingando, oba! Como tem 

mulher! É o mate gelado que eu trago guardado no meu coração! É o bom, é o bom, é o bom!” 

Comentários como esses dão destaque não só à alegria mas também à relevância destes 

vendedores no imaginário do carioca, “personagens” tombados pelo poder público municipal 

como patrimônio cultural da cidade, e que perduram  através das gerações.  

Apesar das músicas e gritos serem uma estratégia utilizada para se diferenciar e atrair 

mais consumidores, uma vez que a concorrência é grande, não deixa de ser também uma 

representação de caracteristicas pelas quais o carioca é conhecido, e talvez por isto, estes 

profissionais sejam tão importantes na caracterização da cultura carioca. Desta forma, podemos 

inferir que os mateiros deixaram de ser apenas vendedores ambulantes e passaram a ser ícones 

da cultura local e peças importantes na construção da imagem da cultura praiana e da cultura 

carioca.  

As marcas, cientes desta importância dos vendedores na construção da imagem da 

bebida, têm buscado inseri-los em suas estratégias de marketing. A Coca-Cola, dona da marca 

                                                      

2 Para uma discussão sobre a construção social do corpo na praia de Ipanema e do vestuário nos bairros 

da orla do Rio ler Goia (2007) e Mezabarba (2011). 
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Matte Leão, apesar de não ser fornecedora do uniforme e de não reconhecer a procedência da 

erva mate utilizada por estes profissionais, tem na sua página do Facebook vídeos de campanhas 

para a escolha do melhor grito dos mateiros da praia. Já  a marca do bem™ lançou a campanha 

de melhores mateiros do mundo em 2016, com mateiros usando seu uniforme na praia e sendo 

divulgado nas redes sociais da empresa.  

É possível notar também, nos comentários dos seguidores, tanto dos perfis do Instagram 

quanto dos seguidores da página oficial da Leão, um resgate da infância ou adolescência em 

postagens sobre o mate, o que nos mostra que o consumo de mate gelado na praia é uma espécie 

de ritual adquirido pelos cariocas desde a infância e que esta conexão se perpetua remetendo a 

uma lembrança boa do passado.  

O orgulho pela cultura local, visto no trabalho da Durayski (2013) sobre a cultura 

gaúcha, também pode ser observado nesta pesquisa. No entanto, a diferença é que na pesquisa 

realizada para este estudo, foi possível notar que existe também um desejo de pessoas de outros 

estados que não residem no Rio de Janeiro, de fazerem parte da cultura carioca. Comentários 

como: “somos de Manaus com alma de Rio!”, expressam a força e  a valorização da cultura 

carioca em todo território nacional. Dentro deste contexto, o hábito de beber o mate gelado na 

praia torna-se um importante mecanismo para tornar real ou se aproximar deste anseio por 

pertencimento.  

Diversos são os comentários sobre a forma de preparo e a água utilizada pelos mateiros,  

mas os comentários em geral são sempre em tom positivo e de brincadeira, trazendo outros 

aspectos pelos quais o carioca é reconhecido: extrovertido, despreocupado, brincalhão e até 

mesmo desleixado. Os cariocas não só recebem positivamente a sujeira em determinados 

lugares, vide exemplo dos famosos “pés-sujos” analisados por Valle (2005) em pesquisa sobre 

as transformações do bairro de Ipanema, como em geral fazem piada de tudo e não levam nada 

a sério.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das postagens e dos comentários espontâneos encontrados nos perfis do 

Instagram sobre o Rio de Janeiro e sua cultura foi possível observar que o mate gelado está tão 

interligado com a cultura carioca, que deixa de ser apenas a forma de se comunicar de uma 

marca, mas sim ajuda a constituir a simbologia do que é “ser carioca”. O mate gelado junto com 

o biscoito Globo, deixam de ser produtos e se tornam características da cidade e do carioca, da 
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mesma forma que o sol, o calor, a praia, o verão, o ar livre, o sotaque “chiado”, o “barganhar 

com o vendedor”, o despojado e o descontraído.  

Além da bebida, chama atenção no material coletado, a relevância que a marca Matte 

Leão tem neste simbolismo do ser carioca.  É preciso voltar a sublinhar que há outras marcas 

de mate gelado no mercado, como a do bem™, que já conquistou um espaço de reconhecimento 

no mercado carioca, e que, inclusive,  lançou a campanha “melhores mateiros do mundo”, 

uniformizado alguns mateiros com um vestuário próprio da marca. Contudo,  a referência da 

bebida continua sendo  o Matte Leão, pois foi o que apareceu em quase todas as postagens 

enquanto a concorrente sequer  foi mencionada. Este fato é revelador da importância da conexão 

com o passado e com a infância, uma vez que a Matte Leão foi a pioneira e único player neste 

segmento de bebida por muitos anos.   

Importante observar que algumas das práticas de consumo cariocas, como a de beber 

mate gelado em galões na praia acompanhado dos biscoitos de polvilho Globo,  são realizadas 

principalmente  na Zona Sul do Rio de Janeiro, representando, portanto, apenas um pequeno 

território dessa cidade. Contudo, o potencial de seu imaginário se projeta para toda a cidade e 

para todo Brasil, podendo ser, portanto, utilizado por  marcas como um apelo intangível para a 

expansão de mercados pelo território nacional e no exterior. 
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