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Resumo: O artigo busca compreender como o Biscoito Globo se tornou um “ícone da
carioquice”. Partindo da perspectiva supracitada, a análise pretende demonstrar como a
rosquinha de polvilho remete à identidade do carioca. Busca mostrar como os estilos de
vida e os aspectos identitários da “carioquice” ou “carioquidade” possuem imbricações
com “um estado de espírito”,  onde a cidade pode ser vista como um rico mosaico
intercultural.  O  repertório  cultural  carioca  é  farto,  resultando  em  um  composto
particular gerador de sentidos. Visa também refletir como as questões pertinentes ao
branding são utilizadas pela marca Biscoito Globo, fazendo com que a mesma seja
vista como “a cara do Rio” -  e venha a se inserir na dinâmica da cidade. 
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1. Introdução

O presente artigo pretende analisar os elementos identitários que envolvem a

“carioquice”, com ênfase em um alimento que é visto como uma espécie de “comida

típica do carioca”: o Biscoito Globo. O Rio de Janeiro é uma das metrópoles brasileiras

responsável pela propagação de ideias e valores3. Sendo assim, pode-se falar em um

estilo  próprio  oriundo  da  cidade:  a  “carioquice4”.   Gontijo  (in  Goldenberg,  2007)

menciona que desde o século XVIII (mesmo antes da transferência da capital colonial

de Salvador  para o Rio de Janeiro) o que era criado no Rio acabava se tornando a

essência da “brasilidade”.  Todavia, o Rio foi deixando aos poucos de ser somente um

“produtor e exportador da brasilidade”.   A cidade passou a apresentar  uma série  de

características próprias, “particulares, permitindo que falemos, então, de uma espécie de

carioquidade” (GONTIJO in Goldenberg, 2007, p. 42). Seja através do carnaval (que

trouxe de volta às ruas a força dos blocos), dos grandes eventos (como o réveillon na

1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional (DT3) do XVII Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Doutoranda e Mestre em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Graduada em 
Comunicação Social (Habilitação: Relações Públicas). É professora do curso de Comunicação Social do IBMEC/RJ e
do Senac Rio. E-mail: afp.fidelizar@uol.com.br
3 PORTO, A. F.; SANTOS, M. H. C. Rio 450 anos: a celebração como estratégia da campanha comemorativa em 
homenagem à Cidade Maravilhosa.. In: IX Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de 
Relações Públicas, 2015, Campinas. Anais do IX Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e 
de Relações Públicas - 2015, 2015. p. 434-450.
4 A palavra “carioquice” foi dicionarizada, e segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, possui os seguintes
significados: 1) Ação ou dito próprio de carioca; cariocada; carioquismo. 2) Caráter ou qualidade peculiar do que é ou
de quem é carioca. 3)   Predisposição favorável às coisas cariocas.
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orla de Copacabana), do samba, do funk e demais manifestações intimamente ligadas ao

imaginário  carioca,  o  Rio  de  Janeiro  produz  uma  identidade  formada  por  um rico

mosaico, composto por diversos mundos culturais. Abreu (in Lopes, 2000) menciona

que a infinita plasticidade do carioca é o que permite que essa identidade se mantenha

viva, plena de significados e aberta a novas situações, ressaltando que o carioca tem se

mostrado receptivo às influências em toda a história do Rio de Janeiro.  

 É interessante observar que Gontijo (in Goldenberg, 2007, p. 126) frisa que a

“carioquidade” nunca foi devidamente evocada, conforme se observa a seguir: 

Quanto ao Rio de Janeiro, no entanto, nunca se tentou fazer alusão à
existência de uma suposta carioquidade. Ao contrário, ainda há uma
espécie de ideologia (sutil)  da carioquice permeando os escritos da
maioria dos cientistas sociais e intelectuais brasileiros (de todos os
tempos),  que  generaliza  os  traços  cariocas  para  o  resto  do  Brasil,
transformando-os em traços culturais nacionais, formadores da própria
identidade nacional brasileira.

O hábito de ir à praia e de usufruir de um estilo de vida à beira mar fazem parte

da vida do cidadão carioca. Segundo Freitas (in Freitas e Oliveira, 2011), é justamente

entre as evidências que a cidade produz permanentemente sentidos e significados para

os  seus  habitantes.  E  mesmo  com  recorrentes  episódios  de  violência  (incluindo  a

incidência  de  “arrastões”  que  transformam  o  bairro  e  a  praia  de  Copacabana  em

verdadeiras praças de guerra5), os “cariocas não gostam de dias nublados”6.  

Cabe destacar que, no início do século XX, o hábito de tomar banho de mar

ainda  não estava  associado ao  divertimento,  e  permanecia  profundamente  ligado ao

discurso da salubridade. O’ Donnell (2013) cita que a palavra “banhista” não possuía a

acepção comumente empregada na atualidade,  referente à pessoa que está em praia,

piscina, rio ou parque aquático com trajes próprios para se banhar. Tal costume não era

enxergado como mero lazer ou como forma de sociabilidade, o que aconteceria apenas

posteriormente. Nascia então um novo estilo de vida no Rio de Janeiro, associado a um

território específico: a praia. E aos poucos a praia passou a ocupar um papel primordial

na cultura da cidade. 

De acordo com matéria intitulada “Ser carioca vai além de nascer no Rio de

Janeiro, é um estado de espírito” (publicada pelo site de notícias G1)7, ser carioca é:

“Biscoito, mate, água... ó ó biscoito! É a cara do Rio. Biscoitinho de polvilho!” Cabe

5  <Disponível em: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-14/trinta-presos-por-arrastoes-em-domingo-
de-praia-cheia.html Acesso em: 13 mai. 2017>
6 Trecho da música “Cariocas”, composta pela cantora e compositora Adriana Calcanhotto.
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registrar  que  os  vendedores  de  mate  de  barril  e  de  biscoito  de  polvilho  foram

considerados patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro via decreto no

35179, de 2 de março de 2012, do então prefeito Eduardo Paes8.     

Nesse contexto, a famosa rosquinha de polvilho passa a ser presença marcante

nas areias das praias do Rio de Janeiro junto aos diversos banhistas, e em demais locais

espalhados pela cidade (até mesmo nos enormes engarrafamentos que assolam a capital

fluminense).   Também representa  uma marca  que  remete  à  “carioquice”,  já  que  os

produtos  (e  demais  souvenirs)  que  carregam a  identidade  visual  do  Biscoito  Globo

evocam o estilo carioca de ser, suscitando as memórias, as lembranças e o imaginário de

uma cidade ainda curiosamente chamada de “maravilhosa”.

2. O Biscoito Globo: um breve histórico

O “pai” da tradicional rosquinha de polvilho chama-se Milton Ponce. Ele faleceu

aos 78 anos no dia 18 de maio de 2017, em decorrência de um câncer9. Manier (2017)

aponta que o Biscoito Globo se tornou um ícone da cidade do Rio de Janeiro. Todavia, a

rosquinha nasceu em solo paulista. A história do biscoito começou no ano de 1953, em

virtude  da separação  dos  pais  de  Milton:  Antonio  Ponce  Morales  e  Encarnação

Fernandes.  O casal  vivia  na  capital  paulista  com os  quatro  filhos:  Aparecida,  João,

Jaime e Milton Ponce. Após o término do casamento, Antonio ainda tinha esperanças de

reatar a união. Mas as suas expectativas foram em vão. Desse modo, Antonio Ponce

seguiu para Franca (cidade paulista situada a 401 km da capital)  com três dos seus

quatro filhos, visando recomeçar a vida. Jaime (o mais velho) estava em outra cidade do

interior paulista servindo ao Exército, e não acompanhou o pai e os irmãos. Porém, as

coisas não saíram como Antonio planejara. Diante das dificuldades para sobreviver com

os  três  filhos  em Franca,  Antonio  resolveu voltar  para  a  cidade  de São Paulo  com

Milton  e  João.  Aparecida  permaneceu  em Franca  na  casa  de  tios,  e  posteriormente

Encarnação foi buscá-la. 

Mas Antonio permanecia triste e desolado, já que não aceitava o término do seu

casamento. Enquanto isso, as dificuldades aumentavam diariamente na vida de Milton e

7 <Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/02/ser-carioca-vai-alem-de-nascer-no-rio-de-janeiro-
e-um-estado-de-espirito.html Acesso em: 13mar. 2017>
8 <Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4368015/4108330/18DECRETO35179AtividadedeVendedorAmbulantedeMat
eLimonadaeBiscoitodePolvilho.pdf Acesso em: 01 jul. 2017>
9 <Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/morre-milton-ponce-um-dos-donos-do-biscoito-globo-aos-78-
anos-21358206.html Acesso em: 18 mai. 2017>
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João. A situação dos irmãos só piorava, e era preciso garantir a sobrevivência na capital

paulista.  Milton  estava  preocupado com o futuro  de  João,  seu  irmão caçula.  Sendo

assim, Milton resolveu pedir auxílio a um primo, conforme cita Manier (2017, p. 40):

Foi nesse momento de desespero e necessidade de uma decisão que
Milton se lembrou de um primo, Germano Felippe. Era mais velho,
morava no Ipiranga e tinha uma padaria anexa à casa: Padaria Record.
Talvez  o  primo  Germano  lhes  desse  abrigo.  Talvez  ele  e  João
pudessem  ficar  lá  e  ajudar  de  alguma  forma  para  compensar  as
despesas. Talvez fosse essa a saída. Falaria com ele.

O primo Germano ficou sensibilizado com a situação, e deu abrigo aos irmãos

Ponce. Milton e João começaram a trabalhar juntos na Padaria Record, e  Germano

ensinou aos primos como fazer biscoitos de polvilho. E assim nasciam os “Biscoitos

Felippe” (em homenagem ao patrão, que se chamava Germano Felippe). Manier (2017)

menciona que a produção dos “Biscoitos Felippe” alcançava 50 a 60 quilos por dia.

Eram vendidos a peso na Padaria Record, e também por ambulantes em vários pontos

da “terra da garoa”, bem como em outras cidades paulistas (incluindo a Praia de Santos,

no litoral). Como ainda não chegara a oportunidade de comercializar o produto no Rio

de Janeiro, Milton e João vendiam os biscoitos de modo laborioso na capital paulista10.

Trabalhando como ambulantes, os irmãos Ponce integravam a força de vendas

que incrementava a distribuição dos biscoitos. Os ambulantes serviam como canal de

informação entre a Padaria Record e os consumidores, como explica Manier (2017, p.

42):

Atuantes, espertos, dedicados e sempre a par dos acontecimentos, os
ambulantes não só eram uma boa fonte de renda para a padaria, como
bons informantes também. Cobrindo grandes quilometragens diárias
com a venda dos biscoitos e papeando com os clientes, surgiam a todo
o momento com notícias frescas sobre o que acontecia na cidade e até
no país, assim como com ótimas ideias que podiam incrementar suas
vendas.

   Os  “Biscoitos  Felippe”  se  tornaram o  faturamento  excedente  da  Padaria

Record.  Era  o  início  da  década  de  50,  e  o  então  presidente  Getúlio  Vargas  havia

solicitado verba para a realização do 36º Congresso Eucarístico Internacional, um dos

grandes  eventos  do  Rio  de  Janeiro  dos  “anos  dourados”11.  O  megaevento  foi

10 <Disponível em: https://www.biscoitoglobo.com.br/ Acesso em: 13 mai. 2017>
11 A década de 50 ficou conhecida como “anos dourados”, e foi marcada por grandes transformações no cenário 
brasileiro.
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considerado uma injeção de ânimo para o turismo no país, como se observa na matéria a

seguir12:

No dia 4 de fevereiro de 1953, o presidente Getúlio Vargas enviou
mensagem  ao  Congresso  Nacional,  acompanhada  de  projeto-lei,
solicitando a abertura de crédito de Cr$ 14 milhões pelo Ministério
das Relações Exteriores para atender as despesas com o 36º Congresso
Eucarístico Internacional, a realizar-se em julho de 1955, no Rio. Na
exposição de motivos, o ministro da Fazenda apresentou as diversas
razões invocadas pelo cardeal dom Jayme Câmara para a concessão
desse auxílio, inclusive o reflexo do certame no movimento turístico
para o Brasil. 

Freitas  (in  Freitas  et  al.,  2016)  menciona  que  os  megaventos  habitam  o

imaginário urbano e marcam a memória do lugar, redesenhando a cidade e criando e

alimentando uma importante rede de comunicação urbana.   É importante frisar que a

Segunda Guerra Mundial havia acabado em 1945, e o alívio com o fim do conflito era

total. Desse modo, o Rio de Janeiro emergiu com vigor na década de 50, onde o bairro

de  Copacabana  era  peça  chave,  já  que  “em  meio  século  o  areal  converteu-se  na

Copacabana gloriosa dos anos 50” (LESSA, 2005, p. 244). 

E foi no ano de 1955 que os irmãos Ponce resolveram comercializar os biscoitos

na  capital  carioca,  após  enxergarem  o  megaevento  36º  Congresso  Eucarístico

Internacional como uma oportunidade de negócios. Siqueira e Siqueira (in Freitas et al.,

2016) apontam que os megaeventos de caráter religioso acabam envolvendo um tipo

muito especial de articulação entre os setores públicos e privados da área de turismo,

transporte, alimentação, dentre outros. O 36º Congresso Eucarístico Internacional teve

início no dia 18 de julho de 1955, e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida veio do

Santuário  de  Aparecida  do  Norte  de  trem  especialmente  para  o  evento.13 Visando

preparar  a cidade para o congresso,  foram executadas  várias  construções no Rio de

Janeiro, conforme enumera a reportagem a seguir14:

O  encontro  (...)  motivou  a  realização  de  grandes  obras,  como  a
ampliação da adutora do Guandu e parte do aterramento do Flamengo,
onde futuramente surgiriam o Parque do Flamengo e o Monumento
aos  Pracinhas.  A primeira  fase  do  aterramento,  entre  a  Rua  Santa
Luzia e o Passeio Público, foi transformada na Praça do Congresso.
Ali,  em confessionários improvisados,  fiéis  de todo mundo podiam
contar seus pecados e receber a absolvição.

12 < Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-1955-36-congresso-eucaristico-fez-do-rio-
capital-mundial-do-catolicismo-9123322 Acesso em: 01 jul. 2017>
13 <Disponível em: http://cnbbleste1.org.br/2015/07/60-anos-do-congresso-eucaristico-do-rio/ Acesso em: 01 jul. 
2017>  
14 < Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-1955-36-congresso-eucaristico-fez-do-rio-
capital-mundial-do-catolicismo-9123322 Acesso em: 01 jul. 2017>
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Durante a realização do 36º Congresso Eucarístico Internacional, as vendas da

rosquinha  de  polvilho  superaram as  expectativas  dos  irmãos  Milton  e  João  Ponce.

Manier  (2017)  cita  que  a  equipe  era  composta  por  cinco  ambulantes,  que  juntos

trouxeram de São Paulo um total de 2.500 saquinhos de biscoito para vender durante os

seis dias de evento. Ainda segundo a autora (2017), a quantidade acima foi insuficiente,

já  que  100% dos  biscoitos  (vendidos  a  preço  superfaturado)  foram comercializados

somente nos dois primeiros dias do congresso. 

Empolgados com o grande volume de vendas do produto durante a realização do

megaevento religioso (e com base no sucesso obtido em São Paulo), os irmãos Ponce

anteviram que o Rio de Janeiro seria o mercado ideal para os biscoitos de polvilho.15. A

partir de então, Milton e João começaram a produzir as rosquinhas no bairro carioca de

Botafogo, juntamente com o primo Germano16. 

Ao chegar, ainda em 1955, os rapazes e o primo alojaram-se na pensão
de  um  casal  de  portugueses,  em  Botafogo  -  a  mesma  onde  os
vendedores haviam se hospedado durante o Congresso Eucarístico -,
ocupando  quartos  com  beliches,  banheiro  no  final  do  corredor  e
trocando o bom e costumeiro arroz com feijão paulistano pelo típico
bacalhau com batatas lusitano em rios de azeite. (MANIER, 2017, p.
53).

Passados dez anos após a realização do 36º Congresso Eucarístico Internacional

e  da  chegada  dos  rapazes  no  Rio  de  Janeiro,  Milton  Ponce  tinha  outro  sócio  na

fabricação dos biscoitos: o português Francisco Torrão. Germano Felippe (seu primo)

havia saído da sociedade. O ano era 1965, e o dinheiro estava entrando com facilidade.

Jaime (o irmão que estava servindo ao Exército quando Milton e João foram para São

Paulo) também viera para o Rio.  Na ocasião, os rapazes demonstravam o desejo de

adquirir uma panificadora falida localizada no centro da capital fluminense. Mas João

começou a trabalhar em outra empresa, e ficou com receio de ingressar no negócio.

Milton arrumou outro sócio para substituir João, e adquiriu a Panificação Mandarino

(razão social do Biscoito Globo até hoje) juntamente com o irmão Jaime e o português

Francisco. 

Na época, os cariocas já degustavam o petisco de polvilho em vários locais, e

“os biscoitos, que faziam sucesso nas praias, eram agora conhecidos em toda a cidade”

15 <Disponível em:  https://www.biscoitoglobo.com.br/ Acesso em: 14 mai. 2017>
16 <Disponível em:  https://paginacinco.blogosfera.uol.com.br/2017/01/18/voce-sabia-que-o-biscoito-globo-icone-do-
rio-de-janeiro-nasceu-em-sao-paulo-e-o-que-mostra-biografia-do-quitute/ Acesso em: 14 mai. 2017>
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(MANIER, 2017, p.63).  Todavia, um problema persistia. O produto ainda se chamava

“Biscoitos Felippe”, e era reconhecido como os “biscoitos paulistas”. Desse modo, era

necessário criar um nome que tivesse identificação com os cariocas. Como os irmãos

Ponce  trouxeram as  rosquinhas  de  polvilho  para  o  Rio  de  Janeiro  em 1955,  “com

excelente receptividade por parte do povo, o ideal seria um nome que os identificasse

como cariocas: Biscoito Copacabana pareceu uma ótima solução” (MANIER, 2017, p.

64). Mas a ideia não seguiu adiante, já que uma confeitaria da cidade de Petrópolis (no

estado do Rio  de  Janeiro)  era  a  detentora  da  marca.  Como o  nome de  fantasia  da

panificadora que adquiriu era “Padaria Globo”, Milton Ponce não titubeou: batizou o

polvilho de Biscoito Globo.  E posteriormente o hoje “sessentão” Biscoito Globo se

tornou um dos símbolos da “carioquice” - assunto que será detalhadamente tratado no

tópico a seguir. 

3. O “bixcoito” que é sinônimo da “carioquice”: correlações entre o produto, a
marca e o imaginário da cidade

De acordo com matéria publicada na Folha de São Paulo17, o chiado presente no

sotaque carioca (que faz com que a letra s tenha o som da letra x) ocorre em virtude da

população  da  cidade  ter  sido  composta  por  quase  um  terço  de  portugueses.  Cabe

lembrar que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase dois séculos, e abrigou a

família real e a corte portuguesa. Desse modo, a palavra “biscoito” em “carioquês”18

seria pronunciada do seguinte modo: “bixcoito”.

Churchill  e  Peter  (2005)  mencionam que  a  definição  de  produto  não  inclui

somente bens ou serviços, mas também marcas, embalagens e outras características que

acrescentem  valor  para  os  consumidores.  Ainda  segundo  os  autores  (2005),  todo

produto  possui  características  próprias  (incluindo  os  elementos  presentes  em  sua

fabricação). Retomando a análise do Biscoito Globo, cabe registrar que o produto possui

uma receita simples, composta por apenas quatro itens: polvilho, gordura, leite e ovos.

Manier (2017) ressalta que os ingredientes da rosquinha são praticamente os mesmos

desde o início da sua produção na cidade de São Paulo.  Ainda de acordo com a autora

(2017), a receita ganhou apenas um pouco mais de gordura, leite, sal ou açúcar, visando

facilitar o crescimento da massa. 

17 < Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/2013/06/1288985-portugueses-deixaram-sotaque-
carioca-como-heranca-diz-livro.shtml Acesso em: 01 jul. 2017>
18 Carioquês é a palavra popularmente utilizada para definir as gírias e o sotaque dos cariocas.
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Uma das acepções do conceito de marca diz respeito à combinação de vários

elementos que deverá ser capaz de torná-la singular.   Visando enriquecer a presente

análise,  faz-se  necessário  entender  o  conceito  de  branding,  que  “pode  ser  definido,

então,  como  o  conjunto  das  tarefas  de  marketing  -  incluindo  suas  ferramentas  de

comunicação - destinadas a otimizar a gestão das marcas” (SAMPAIO, 2003, p. 49).

Keller e Machado (2006) ressaltam que os sentimentos sobre uma marca podem ser

entendidos  como as  respostas e  as  reações emocionais  causadas  pela  mesma.  Ainda

segundo  os  autores  (2006),  as  emoções  despertadas  por  uma  marca  poderão  ficar

fortemente  associadas  à  mesma,  continuando  acessíveis  durante  o  contato  com  o

produto/a organização.  Apesar da simplicidade que caracteriza a gestão da Panificação

Mandarino19 (cujas  práticas  organizacionais  não  contemplam  investimentos  em

publicidade e outras ferramentas em sua comunicação de marketing), o Biscoito Globo

e demais itens com a sua respectiva marca remetem espontaneamente ao imaginário

carioca, suscitando no consumidor a alma do Rio de Janeiro.  Para Legros et al. (2007),

as imagens e visões ordenam as significações que nos reportam não ao racional (ou

irracional), mas ao imaginário. 

A Panificação  Mandarino  parece  andar  na  contramão  quando  o  assunto  é  a

utilização das ferramentas de comunicação mercadológica. O Biscoito Globo nunca fez

campanha publicitária,  recusou ofertas  de  abrir  franquias  em outros  estados,  jamais

mudou de embalagem e tem um único ponto central de distribuição: a fábrica20.  Manier

aponta (2017, p. 103) que:

Não é só a ausência de propaganda da empresa, contudo, que intriga
os profissionais de marketing, assim como não são só os profissionais
de marketing que ficam intrigados com o tamanho do sucesso de uma
empresa que infringe todas as leis de comunicação. Outro ponto que
se mantém alvo de discussão em relação ao Biscoito Globo é a sua
embalagem.   

Aaker  (2007)  ressalta  que  a  embalagem  veicula  uma  parte  significativa  da

identidade  de  muitas  marcas.  O  Biscoito  Globo  sempre  foi  comercializado  em

saquinhos de papel - e, mais recentemente, também de plástico (para varejistas como

padarias, bancas de jornais, etc.) A sua embalagem desde 1963 possui o desenho do

bonequinho  utilizado  como  personagem  na  seção  de  crítica de cinema do  Jornal

19 Razão social da empresa que fabrica o Biscoito Globo.
20 < Disponível em: http://super.abril.com.br/saude/biscoito-de-polvilho-conheca-mais-sobre-o-petisco-mais-praiano-
do-brasil/ Acesso em: 01 jul. 2017>
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O Globo, chamada de “O bonequinho viu”21. Segundo Manier (2017), foram inseridas

três torres para compor a gravura da embalagem: Eiffel (França), Pisa (Itália) e a de

Belém (Portugal). Porém, um problema surgiu enquanto o desenho da embalagem era

desenvolvido:  não  existia  uma  torre  carioca.  Como  era  fundamental  que  o  Rio  de

Janeiro também estivesse representado na embalagem do produto, a solução encontrada

foi rápida: inserir o desenho do Pão de Açúcar.     

   Para Keller e Machado (2006), a concepção de uma embalagem engloba as

atividades de projeto, a produção de recipientes e rótulos para um produto, ressaltando a

identificação da marca. Ainda de acordo com os autores (2006), um dos elementos mais

importantes do design de uma embalagem é a sua cor, já que a mesma pode afetar as

percepções do consumidor quanto ao produto em si. Manier (2017) cita que os criadores

do Biscoito Globo desenvolveram uma embalagem que é “um mal feito que é bem feito

e que dá certo”, e que para eles soa como espontânea e intuitiva, pois é uma embalagem

desenvolvida  por  quem  não  é  profissional.  Tais  elementos  reforçam  a  ausência  de

preocupações em relação à adoção de estratégias e táticas de marketing na concepção de

embalagens  quando  se  trata  da  famosa  rosquinha  de  polvilho.  As  embalagens  do

Biscoito  Globo  são  encontradas  somente  em duas  cores:  verde  (referente  ao  sabor

salgado) e vermelha (referente ao sabor doce). A escolha pelas cores diferentes ocorreu

para facilitar os ambulantes na hora de distinguir o biscoito doce do salgado, já que

muitos  eram analfabetos  quando o  produto  chegou  ao  Rio  de  Janeiro22.  Entretanto,

ambas as cores e sabores permanecem até os dias atuais (figura 1).      

Figura 1 - Biscoito Globo nos sabores salgado (embalagem verde)
 e doce (embalagem vermelha). Fonte: Revista Piauí.

21 < Disponível em:  http://www.varejista.com.br/cases/1080/biscoitos-globo Acesso em: 01 jul. 2017>
22< Disponível em:  http://super.abril.com.br/saude/biscoito-de-polvilho-conheca-mais-sobre-o-petisco-mais-praiano-
do-brasil/ Acesso em: 02 jul. 2017>
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Para Aaker (2007), o branding significa dotar produtos e serviços com o poder de

uma marca, fazendo com que os mesmos sejam capazes de possuir potencialidades únicas e

exclusivas. Todavia, a preocupação com os diversos usos da marca (e com o seu registro

junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI) também não faz parte da

gestão da empresa que fabrica a rosquinha. E mesmo com a comercialização dos mais

diversos objetos por terceiros exibindo a marca “Biscoito Globo” (figura 2), os seus

proprietários não a registraram - e nem cobram pela sua utilização. 

São  cangas,  bolsas,  camisetas,  chinelos,  canecas,  bonés,  capachos,
capas  de  celular,  barracas,  cadeiras  de  praia...  estampados  com  a
embalagem dos biscoitos sem que nenhuma confecção, loja ou artesão
pague um centavo por isso. Em outras palavras, não há exploração da
marca por parte da empresa e nem política de licenciamento. É como
se o nome Biscoito Globo fosse de domínio público. E a justificativa
também é simples: não há tempo e nem pessoal para agenciar a marca.
(MANIER, p. 101-102). 

Nesse  contexto,  o  produto  Biscoito  Globo  e  a  identidade  visual  da  marca

(exibida também em diversos bens de consumo) tornaram-se presença constante nas

praias, no Maracanã e em demais locais que compõem o imaginário do carioca.

Figura 2 - Canga de praia com a marca do Biscoito Globo. Fonte: internet.

.  Lipovetsky  e  Roux  (2005)  mencionam  que  a  imagem  de  uma  marca

corresponde ao conjunto das associações estocadas na memória do indivíduo.  Partindo

dos elementos  que dão significado ao universo do carioca,  Gontijo  (in  Goldenberg,

2007)  menciona  que  o  culto  ao  corpo  bronzeado  e  à  praia,  a  corporeidade  e  a

preocupação com a saúde física e mental, as invenções de modos de vida alternativos, a

criatividade  musical,  o  ciclo  festivo  do  verão,  o  amor  pelo  futebol  e  pelas  festas

esportivas, o sotaque e as gírias, o apego à cidade, a urbanidade, a violência emotiva e
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tantos  outros  elementos escolhidos  aleatoriamente compõem o repertório cultural  da

“carioquidade”.

E embora tenha nascido em São Paulo, o Biscoito Globo reforça a identidade

carioca. Para Bauman (1998), o significado da identidade na contemporaneidade diz

respeito tanto às pessoas quanto às coisas, podendo ser adotado (e também descartado)

como uma troca de roupa. Nesse contexto, o futebol dominical no Maracanã, as rodas

de  samba  regadas  a  feijoada  e  caipirinha,  as  idas  à  praia  para  o  mergulho no mar

representariam mecanismos identitários da cidade do Rio de Janeiro. E pode-se inserir

em tal rol de elementos o mate gelado com limão acompanhado do Biscoito Globo, já

que  ambos  evocam  a  “carioquice  ou  carioquidade”  -  e  são  peças  integrantes  do

Patrimônio Cultural Carioca (conforme explicado na introdução do presente trabalho).

Tais itens também suscitam as possíveis representações sociais do Rio de Janeiro

no  Brasil  e  no  mundo,  que  devem  ser  entendidas  como  conceitos  que  implicam

tradições,  transmissões  e  significações  ao  cotidiano urbano.  Nenhum dos  elementos

supracitados possuiria uma lógica caso o carioca não fosse capaz de criar um composto

particular gerador de sentidos. Diante de tal perspectiva, Abreu (in Lopes, 2000, p. 168)

aponta que:

O carioca é um ser que vem sendo inventado de formas variadas há
quase  cinco  séculos.  “Ser  carioca”  é,  portanto,  uma  fórmula  que
admite uma pluralidade de significados que variam com fatores como
tempo,  lugar  e  também de acordo com a posição,  a trajetória e os
objetivos daqueles que acionam essa categoria. 

Gontijo  (in  Goldenberg,  2007)  menciona  que  o  conjunto  dos  elementos

identitários e de suas respectivas práticas estrutura e também é estruturado por uma

série  de  princípios  e  valores  que  guiam  e  orientam  as  práticas  sociais  cariocas,

produzindo e reproduzindo o jeito  de ser carioca,  uma identidade carioca global  ou

“carioquidade”. Portanto, o que faz do cidadão um carioca é a maneira com que tais

elementos  são  materializados,  experimentados  e  tangibilizados  em  seu  cotidiano  -

aliados ao modo de se relacionar com a cidade e com o outro. Sendo assim, o que faz o

carioca ser o que é parte também da sua capacidade de se relacionar com o outro - seja

na praia, no “Maraca” ou nos diversos logradouros que compõem a cidade do Rio de

Janeiro. Para complementar, vale ressaltar que o carioca se relaciona e ocupa a cidade
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de um modo não programático, mas se ajustando aos espaços e aos diversos grupos

culturais que nele os re-significam23. 

Para Bueno e Camargo (2008), os estilos de vida tornaram-se uma das primeiras

instâncias de construção de identidades na contemporaneidade, aflorando e ganhando

visibilidade no interior de um amálgama de práticas culturais.  Diante de tal cenário, a

praia  é  um  local  de  trocas.  Pode-se  tomar  como  exemplo  o  bairro  e  a  praia  de

Copacabana,  que  são  vistos  como  interculturais.  Nessa  perspectiva,  o  conceito  de

interculturalidade significa um conjunto de propostas de convivência democrática entre

diferentes culturas, buscando integrá-las sem anular sua diversidade, fomentando assim

o  potencial  criativo  e  vital  resultante  das  relações  entre  diferentes  agentes  e  seus

respectivos  contextos.24 Para  Canclini  (2007),  a  interculturalidade  remete  ao

entrelaçamento, àquilo que se sucede quando os grupos entram em relações e trocas. 

E  foi  justamente  nas  areias  de  Copacabana  que  um vendedor  ambulante  do

Biscoito Globo saiu em defesa do produto, após um jornalista americano falar mal da

rosquinha - cujos detalhes serão tratados no item a seguir.

    

4. “O Biscoito Globo é sem gosto!”: a avaliação que irritou os cariocas

Em matéria publicada no dia 13 de agosto de 2016 pelo jornal americano The

New York Times (durante a realização dos Jogos Olímpicos 2016), o repórter David

Segal declarou que o Biscoito Globo é “sem gosto”.25 Tal crítica irritou os cariocas, que

se sentiram ofendidos com a declaração. Visando aprofundar a análise, se observou que

David  Segal  também mencionou:  “O Biscoito  Globo faz,  portanto,  parte  da grande

tradição culinária de comestíveis regionais que deixa os forasteiros perplexos. Mas essa

distinta ausência de sabor também o torna um símbolo perfeito da comida no Rio.” 26 De

acordo com a avaliação do The New York Times, o biscoito nada mais é do que "ar

transformado em bolacha, em forma de anel"27. 

23 HERSCHMANN, Micael e FERNANDES, Cíntia Sanmartin. “Territorialidades sônicas e re-significação de 
espaços do Rio de Janeiro”. Artigo publicado na Revista Logos/35 - Volume 18  no 2 - 2º semestre/2011. ISSN: 0104-
9933.
24 <Disponível em: http://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/INTERCULTURALIDADE.pdf Acesso em 14 mai.2017>
25  <Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/blog/brasil-visto-de-fora-na-
olimpiada/post/new-york-times-faz-materia-sobre-biscoitos-globo-sem-gosto-assim-como-culinaria-carioca.html 
Acesso em: 15 mai. 2017>
26 <Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/08/15/sem-
sabor-biscoito-globo-o-torna-um-simbolo-perfeito-da-comida-do-rio-de-janeiro.htm Acesso em: 15 mai. 2017>
27 <Disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2016/08/14/biscoito-globo-new-york-t_n_11510404.html Acesso 
em: 15 mai. 2017>
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Para ilustrar o mal estar gerado pelo comentário do jornalista, vale observar a

resposta do vendedor ambulante Roberto Gomes (que comercializa o biscoito na praia

de Copacabana): “São pessoas que não conhecem a tradição do biscoito. Ele é muito

querido nas praias e muito aceito, tanto pela classe alta quanto pela classe baixa, pessoa

rica, pobre, criança, adulto.”28 O imbróglio não parou por aí. A empresa fabricante do

Biscoito Globo se defendeu nas redes sociais, conforme imagem a seguir29:

Figura 3: Post publicado pelo fabricante do Biscoito Globo em sua página no Facebook.

McCracken  (2003)  menciona  que  os  estilos  de  vida  podem  ser  entendidos

partindo da utilização das  teorias  estruturais  do significado,  já que as coisas andam

juntas  por  causa  de  sua  consistência  cultural  interna.  Partindo  de  tal  reflexão,  “os

produtos  trafegam  em  complementos  porque  a  cultura  lhes  confere  as  mesmas

propriedades  simbólicas.  Essas  teorias  da cultura podem ser usadas para entender  o

caráter  inter-relacionado  do  estilo  de  vida”  (McCRACKEN,  2003,  p.  156).   Desse

modo, o Biscoito Globo é um produto que faz parte do estilo de vida do carioca, e que

compõe o seu repertório cultural. Sendo assim, a crítica à rosquinha de polvilho acabou

gerando  um  efeito  do  tipo  “mexeu  com  o  Biscoito  Globo,  mexeu  com  todos  os

cariocas”.  Tal  fato  inclusive  fez  com que  a  resposta  da  empresa  nas  redes  sociais

contemplasse a seguinte hashtag: #somostodosbiscoitoglobo. 

 Na ocasião, as reportagens sobre o assunto mencionavam comparações entre o

Biscoito Globo e o tão amado bolo feito  pela vovó, e  também apostavam de modo

jocoso  em  uma  grave  crise  diplomática  entre  o  Brasil  e  os  Estados  Unidos  em

decorrência da má avaliação atribuída à famosa rosquinha30. Ou seja: a marca saiu ainda

mais fortalecida do episódio. Nos dias seguintes à publicação da reportagem do NYT, o
28 <Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/cariocas-reagem-critica-
do-new-york-times-sobre-biscoito-globo.html Acesso em: 13 mai. 2017>
29 <Disponível em: https://www.facebook.com/biscoitogloborj/photos/pb.1599771140313523.-
2207520000.1471369150./1629742760649694/?type=3&theater Acesso em: 15 mai. 2017>
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telefone  da  Panificação  Mandarino  tocou  sem  parar,  “entre  inúmeros  clientes

expressando  tanto  apoio  quanto  indignação,  vários  jornalistas  de  diferentes  mídias

telefonaram querendo filmar a fábrica, fazer entrevistas e escrever matérias com um teor

de resposta” (MANIER, 2017, p. 153).

5. Considerações finais

À guisa  de  conclusão,  o  Biscoito  Globo  é  parte  integrante  do  cotidiano  do

carioca, reforçando os aspectos identitários de quem incorporou “o jeito carioca de ser”.

Nesse contexto, ele é mais do que um mero alimento a ser comercializado nas ruas do

Rio de Janeiro - e do que objetos que circulam com a identidade visual da marca. O

Biscoito Globo compõe o imaginário sobre o Rio de Janeiro, e o costume de ir à praia e

saborear  um pacote  de  Biscoito  Globo  acompanhado  de  um mate  gelado  deve  ser

entendido  como  uma  prática  que  implica  tradições,  transmissões  e  significações  à

dinâmica da cidade. Em um cenário saturado de problemas sociais potencializados por

um Governo do Estado falido, a variedade cultural e a beleza natural fazem do Rio de

Janeiro uma cidade cuja concepção do espaço urbano remete à ideia de movimento,

aliada à contemporaneidade e à tradição. Lipovetsky (2005) menciona que a identidade

é a permanência sob as mudanças, as rupturas, a inovação, tornando a descontinuidade

permanente. Desse modo, compreender o Biscoito Globo como um ícone carioca leva

ao  entendimento  das  interações  socioculturais-ambientais  que  constituem  o  Rio  de

Janeiro, cujo dinamismo da cidade enuncia diversos modos de usos e práticas.  
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	Resumo: O artigo busca compreender como o Biscoito Globo se tornou um “ícone da carioquice”. Partindo da perspectiva supracitada, a análise pretende demonstrar como a rosquinha de polvilho remete à identidade do carioca. Busca mostrar como os estilos de vida e os aspectos identitários da “carioquice” ou “carioquidade” possuem imbricações com “um estado de espírito”, onde a cidade pode ser vista como um rico mosaico intercultural. O repertório cultural carioca é farto, resultando em um composto particular gerador de sentidos. Visa também refletir como as questões pertinentes ao branding são utilizadas pela marca Biscoito Globo, fazendo com que a mesma seja vista como “a cara do Rio” - e venha a se inserir na dinâmica da cidade.

