
“Os publicitários esqueceram que têm de vender” 
Eugênio Esber 

É o que afirma o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que vê nas agências uma flagrante 
falta de tato para dialogar com o consumidor das classes populares. 

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, tornou-se célebre por comandar 
um dos programas mais assistidos e controversos da televisão brasileira. Não se pode, porém, 
reduzir o apresentador paranaense ao personagem que ele costuma incorporar em frente às 
câmeras. Hoje, Massa é mais do que um comunicador – é um empresário em projeção. 
Administra cinco geradoras de televisão no Paraná e uma série de investimentos no 
agronegócio - dos quais está disposto a se livrar. Além disso, é um observador sagaz do 
mundo publicitário, tal como revela nesta entrevista exclusiva a AMANHÃ. Confira:  

Todos estão se virando para a base da pirâmide, porque o mercado de produtos populares 
definitivamente está bombando. As empresas sabem vender para este público?  

Acho que os publicitários custam a entender alguns pontos que são muito importantes. Eles 
escolhem programas que quem está consumindo não tem o costume de assistir. Investem 
muito em TV a cabo, por exemplo. TV por assinatura não é para vender um produto popular. 
Acho que aí eles estão errando. Devem colocar sua mídia em programas populares. Por que 
quem está assistindo é porque gosta daquele tipo de programa. Eu acho que este é o grande 
erro da mídia, hoje. 

Os publicitários falam a linguagem desta gente? Quais são os principais erros que cometem ao 
abordar o povão?  

Há um erro de linguagem. O público emergente, aquele que está chegando com tudo no 
mercado de consumo, não está acostumado a propaganda subliminar, com muitos detalhes 
para você chegar ao detalhe...Se a tua propaganda for direta, vende. Vou dar um exemplo: 
OMO vendia muito mais quando aparecia aquela mulher dizendo como é que ela lavava a 
roupa. Foi quando o produto teve mais saída. A Bombril vendia muito mais quando colocava o 
Carlos Moreno falando das mil e uma utilidades do produto. Esta é a linha correta: fazer a 
coisa mais certa, a mais verdadeira. Isso é fundamental para vender para as pessoas que 
estão chegando ao mercado consumidor. A partir do momento em que você começa a inventar 
muita historinha pra este público, você não consegue vender. Estas pessoas estão 
acostumadas a uma linguagem mais direta. 

Por que há esta preferência pela sutileza, em lugar de uma comunicação simples e direta? 

Acho que os publicitários e as agências estão muito preocupados em mostrar a sua 
propaganda para outros publicitários e para outras agências. E acabam esquecendo que eles 
têm que vender. O cara que está começando, ou mesmo a agência que está começando, faz o 
quê? Pega toda a verba publicitária do cliente e, em vez de escolher um programa, escolhe a 
Globo, ponto final. Por quê? Porque se não der resultado, o produto é que é ruim, porque a 
Globo é boa. A culpa acaba estourando em cima do produto. Essa coisa de as áreas de mídia 
comandarem tudo, "eu mando na tua verba", acho que está errado. 

A relação entre empresas e agências deve mudar? 

Precisa mudar. Acho que o dono da empresa tem que chegar para a agência e dizer: eu quero 
vender. Se ele não falar isso com toda clareza, a mensagem não chega ao publicitário. É 
importante dizer com todas as letras: eu quero é vender. Tenho que vender meu produto. E 
vender como ele está, mesmo: tem que montar uma estratégia, ir para a rádio, para a TV, 
fazer propaganda aberta. Quem quiser vender tem que partir para a propaganda aberta.  



Por que o povo gosta do Roberto Carlos? Por que você entende todas as palavras que ele usa 
nas músicas dele. Por que todo este sucesso do Sílvio Santos? É por que o povo entende tudo 
o que o Sílvio Santos fala. Para mim, o importante é isso: que o público entenda tudo o que 
você está falando! Se você começa a enrolar, você está se enganando. E enganando o 
povo.Mas as áreas de comunicação e marketing das empresas estão aparelhadas para 
controlar a adequação da linguagem à expectativa de resultados, não? 

As grandes empresas estão fazendo isso e mudando o padrão de comunicação. Mas muitas 
delas não esperavam que houvesse esta transformação e o surgimento desta nova camada de 
consumidores. Não esperavam e ainda estão se preparando para dar conta disso. 

Como é possível transformar uma alta popularidade em negócios rentáveis? 

Vejo que alguns comunicadores preferem pegar o dinheiro que eles ganham todo mês e aplicar 
em fundos e outros tipos de aplicações financeiras. Acho que levei um pouco de sorte – muito 
mais sorte do que inteligência. É que eu, por característica, não consigo ficar com dinheiro 
parado no banco ou em aplicações. Então eu costumo constituir negócios. Eu sempre consegui 
ver negócio, "aquilo lá dá para eu dobrar". É como eu vejo. Não há outro segredo. Além, é 
claro, do fato de que eu tenho uma baita equipe. Uma equipe pequena, mas fantástica. 

Como estão distribuídos, hoje, os seus negócios?  

Eu tenho o SBT no Paraná. São cinco geradoras de televisão. É o meu principal negócio. É 
disso que eu gosto, e por isso me dedico bastante a este segmento de rádio e TV. E tenho, 
também, investimentos no agronegócio. São as duas coisas de maior valor, para mim. O resto 
são negócios pequenos. No agronegócio, eu tenho, hoje, mais cana do que gado. 

Você vai apostar no etanol? 

Não. Eu vou parar com o agronegócio. Quero parar porque, no Brasil, acho que o agronegócio 
é um péssimo negócio. 

Mas o Brasil é reconhecido como uma potência do agronegócio mundial e com muitas 
oportunidades a explorar.  

É uma potência para a Bunge, para empresas do gênero. O cara que planta soja está sempre 
perdendo ou empatando. Ele nunca ganha. Há uma margem de ganho que as multinacionais 
deixam para ele e é só. Acima disso não há o que fazer. Eu te dou um exemplo. Subiu o 
etanol, mas não subiu o preço da cana... Quer dizer, quem planta, o cara que produz, que 
realmente põe gente para trabalhar, não consegue rentabilizar o seu negócio. É por isso que 
acho que o agronegócio não é um bom negócio, não. Quem põe o preço na soja é o cara lá de 
fora. Quem põe o preço no milho é o cara lá de fora. A carne do boi está hoje nas mãos de 
quatro ou cinco frigoríficos.E aí eles põem o preço que eles querem. 

Você vai se desfazer totalmente dos negócios agrícolas? 

Vou me desfazer, sim. Vou ficar só com duas fazendas onde o meu pai trabalhou. Numa 
fazenda eu tenho dois milhões de pés de café, na outra eu planto só soja. São fazendas de 
estimação, meu pai colhia café nelas. É o que vou manter. 

O conceito do rato que ruge, e vocifera contra as autoridades, dá prestígio a um comunicador. 
E normalmente desperta ambições políticas e uma cobiça pelo poder. Poderemos ver Ratinho 
mudando de lado e passando de estilingue a vidraça? 



Não, e sabe por quê? Por que eu já estive dos dois lados. Eu já fui deputado federal, de 90 a 
94. E não fui um bom deputado porque eu sou muito mais executivo do que legislativo. Então 
esta possibilidade de me ver em qualquer cargo ou função pública é totalmente inexistente 
porque eu já fui e não gostei... 

Mesmo em uma função executiva?  

Não, não. Não quero, não. Não tenho nenhum interesse. 

Prefere deixar para o seu filho (Carlos Massa Júnior, eleito em 2006 como deputado federal 
pelo PPS)? 

É. Se ele quiser... Ele gosta de política. Eu não tenho a mesma paciência que ele tem. E é 
preciso ter muita paciência na política. O pastor, o padre, quando é um bom religioso, tem a 
melhor profissão do mundo: cuidar das almas. A segunda melhor profissão do mundo é a de 
político. 

Ter um filho na política não retira sua isenção para exercer a crítica contundente sobre temas 
em que ele, ou seu partido, têm interesse? 

Acho que não. Existem políticos e políticos. Meu filho está muito consciente de que ele não 
precisa fazer nada errado para ser um bom político. Pelo contrário, ele sabe que tem de fazer 
a coisa certa. E ele tem feito isso. E também acho que a gente não deve generalizar quando dá 
opinião sobre os políticos. Há essa mania. Mas não pode. Porque existe no Congresso Nacional 
muita gente boa. O sistema é que é o problema. Pega um Sarney e ele tem 60 deputados. Um 
Antônio Carlos Magalhães tinha lá 80 deputados debaixo do braço deles. Um Jarbas 
Vasconcellos tem 60 deputados. Aquele deputado lá que está com ele é apenas um número. 
Quem manda são as lideranças que estão lá há 500 anos, você sabe. Então há grandes 
deputados, que são independentes, mas não têm força... E a imprensa, lamentavelmente, 
chama estes congressistas de baixo clero. Pois este baixo clero trabalha muito mais do que os 
outros. 

Sua figura ficou associada à baixaria na TV. Você está preocupado em desfazer esta imagem? 
Ou faria tudo outra vez do mesmíssimo jeito? 

Para alcançar os objetivos que eu busquei, talvez até fizesse tudo de novo. Mas olha, naquele 
período, eu não tinha nenhuma experiência. E você sabe, para furar o bloqueio paulista, é uma 
dificuldade. Então você tem que inventar. Eu, na verdade, quando vim para cá, estava 
apelando na televisão, mas não tinha a consciência de que estava apelando. Eu tinha a 
consciência de que eu teria de fazer audiência, que eu teria de vencer em São Paulo. Essa era 
a minha cabeça. Hoje, eu acho.. eu acho, não, eu tenho certeza que muitas coisas eu não faria 
mais. Minha cabeça mudou muito. Eu tenho procurado, e bastante, construir uma imagem 
boa. E nesse sentido eu tenho procurado falar com o pessoal que trabalha comigo... Se você 
assistir o meu programa, hoje, verá algo diferente. Ele não tem a mesma audiência que tinha 
naqueles anos passados - também porque está num horário muito difícil. Mas eu tenho ficado 
sempre em segundo lugar na audiência, e sem nenhuma apelação. É um programa que ajuda 
as pessoas. É um programa de prêmios. E tem dado um resultado satisfatório, tanto que eu 
não pretendo mudar. Eu pretendo, sim, tirar aquela imagem de baixaria de mim. 
Lamentavelmente, acho que não vou conseguir...Até por uma questão de tempo. Isso leva 
anos. E é difícil. Mas estou com a consciência limpa. Estou fazendo um programa totalmente 
diferente do que eu fazia. E com quase o mesmo sucesso de antes. Isso me dá muita 
tranquilidade. 

 



A partir de sua vivência na Câmara dos Deputados, como você vê a capacidade de articulação 
política dos três Estados do Sul. O Sul sabe trabalhar em bloco, como os Estados do Nordeste? 

Não. Vejo no Sul uma espécie de timidez. E é isso o que nos atrapalha. O deputado do Norte e 
do Nordeste é totalmente diferente do deputado do Sudeste e do Sul, que olha apenas para 
seu Estado, para o seu quintal. O modo de agir dos parlamentares lá de cima não tem nada a 
ver com o nosso. Eles vêem a região como um todo. 

Fonte: Amanhã. Disponível em: <http://www.amanha.com.br>. Acesso em: 25 fev. 
2010. 


