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Após 30 anos no mercado, o Rei do Mate conseguiu se firmar no ramo de franchising, 
implantado por Antonio Carlos Nasraui, diretor de marketing e filho do fundador da empresa 
que começou com uma loja na Avenida São João, no centro de São Paulo. “A loja ainda existe 
e éramos os únicos que vendiam mate”, lembrou Nasraui que, após estudar economia e 
direito, resolveu expandir os negócios da família.  
 
No início da década de 90, quando o franchising começava a chegar ao Brasil, Nasraui 
resolveu investir nesse mercado, que conta hoje com 265 lojas, sendo cinco da família 
Nasraui. 
 
Atualmente, o Rei do Mate vende, todos os meses, seis milhões de pães de queijo, 1,2 milhão 
de copos de mate e 400 mil cafés.  
 
Com 1% do faturamento de toda a rede, Nasraui disse que fica inviável financeiramente 
colocar campanhas da rede na TV. Por isso, a alternativa, que apresenta resultados positivos, 
são ações promocionais nos pontos-de-venda. Segundo o executivo, em períodos de 
promoções, o número de consumidores chega a 1,8 milhão. “Nosso objetivo não é captar 
mais clientes, mas nos comunicarmos com os que já temos”, disse Nasraui. 
 
Em média, são seis ações promocionais por ano. O Rei do Mate também aposta em patrocínio 
cultural. No Rio de Janeiro, a rede apoia 15 peças de teatro e também um bloco do Carnaval 
do Rio de Janeiro e o camarote do Bar Brahma, no Carnaval de São Paulo. 
 
Público-alvo 
 
Com um target variável que permeia todas as classes sociais, desde frequentadores da Rua 
Visconde de Pirajá, no bairro nobre do Leblon, no Rio de Janeiro, até Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, cujo público é formado pelas classes C e D, o Rei do Mate atende 
consumidores de ambos os sexos, de até 39 anos. 
 
Para agradar a um público tão diverso, a rede oferece 100 combinações de mate, carro-chefe 
da franquia, seguida pelo “copão” de pão de queijo. 



 
Longe de serem afetados pela crise econômica, Nasraui afirmou que está “contra o fluxo” e 
espera inaugurar entre 25 e 30 lojas neste ano.  
 
Por terem um ticket médio de R$ 6,00, o Rei do Mate sente que está ganhando novos 
consumidores com a retração econômica. “Sentimos uma migração de consumidores que 
antes consumiam um ticket mais alto e, agora, por conta da crise, estão consumindo em 
nossas lojas”, afirmou o executivo.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 abr. 2009, p. 26.   


