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Raquel Balarin 
 
Consumo Receita de marcas vendidas pelo apresentador é de US$ 110 milhões 
 
Em um ano de queda no faturamento da indústria e do varejo, é difícil encontrar um empresário 
animado com seus negócios. Com seu jeito interiorano, Carlos Massa, o Ratinho, destoa do grupo 
e abre largos sorrisos para falar de seus produtos. Pudera. O faturamento do grupo Carlos Massa 
deve fechar o ano com crescimento de 30% sobre 2002. O número é guardado a sete chaves, 
mas o Valor apurou que gira em torno de R$ 4 milhões por mês. 
 
Além do crescimento, Ratinho comemora o lançamento de novas marcas. O apresentador acaba 
de lançar a linha Puro do Campo, uma extensão do Café no Bule, sua marca de café que já é hoje 
uma das dez maiores do mercado nacional, e negocia a compra de uma participação na Cerveja 
Sul-Brasileira, fabricante da marca Colônia, sua aposta mais ousada no momento. 
 
Na linha Puro do Campo, o primeiro produto a ir às gôndolas é a margarina. Em quatro dias, o 
número de pedidos à Brasway, que fabrica o produto, alcançou 180 toneladas. "Fizemos uma 
pesquisa e verificamos que o público quer uma margarina mais cremosa, mais amarela e com um 
leve sabor de manteiga. Foi isso que lançamos", diz Massa. 
 
A margarina é o primeiro produto de uma linha de produtos matinais que deverá ter ainda massa 
para bolo, goiabada, doce de leite e pão de queijo. Depois, Massa deverá lançar linha de produtos 
para a hora do almoço, como massa de tomate. Em janeiro, entra com material para construção, 
começando pelas tintas Zulin. E negocia uma parceria com a rede de lojas de móveis Kolumbus. 
"Vamos fazer franquias e disputar com a Casas Bahia", diz, animado. 
 
A estimativa é de que, em 2003, os produtos cujas marcas são licenciadas por Ratinho gerem um 
faturamento de US$ 110 milhões. Desse total, o apresentador abocanha uma fatia que varia entre 
3% e 10%, dependendo do produto e de metas de vendas. Além do Café no Bule e da margarina, 
há o sabão Urca, o achocolatado Xocopinho, a Cola Mais e a ração para cachorro Foster, hoje a 
quarta maior do país, com uma participação de 2,5% no mercado. De acordo com Ratinho, o 
nome da ração foi decidido depois de uma corrida de Fórmula 1. 
 
"Tinha lido em um jornal econômico que o mercado de rações para cachorro ia crescer em média 
11% ao ano. Vi aquele nome, Foster, e achei que combinava com cachorro. Nem sabia que era de 
uma cerveja", diz o empresário, em seu escritório, em São Paulo. Na decoração, muitos 
televisores, um capacete com adesivos do Palmeiras e uma foto do presidente Lula jogando 
futebol e vestindo uma camisa do Corinthians. 
 
Massa diz que o licenciamento de marcas é uma decorrência natural de seu contrato com o SBT, 
que lhe dá direito a 52 merchandisings mensais de produtos que não concorram com a 
publicidade veiculada pelo SBT. Por isso, ele pesquisa produtos que possam ter boa aceitação 
entre seu público, vai atrás de um fabricante e fecha um contrato de licenciamento. "Se o 
fabricante é pequeno e precisa expandir a empresa para atender a demanda, nós fazemos o 
investimento." Além do licenciamento de marcas, os negócios do grupo Carlos Massa envolvem 
agropecuária e rádios. 
 
A cerveja Colônia é, hoje, a menina dos olhos do empresário. Desde maio, Ratinho faz a 
publicidade da cerveja em seu programa e participa dos resultados. Nesse período, as vendas 
cresceram 54%. E o potencial de crescimento da marca pode levar Ratinho a comprar um pedaço 
da empresa. "Há um outro grupo analisando. Se ele comprar, eu compro também", diz Massa. O 
outro interessado é o grupo Sílvio Santos, embora o apresentador desconverse. 
 



A Cerveja Sul-Brasileira, que fabrica a Colônia, é controlada por Saul Brandalise Júnior, da família 
que era proprietária da Perdigão até meados da década passada. Fundada pela família Gatto, em 
Toledo (PR), a empresa fabrica cerveja e sucos. Sua marca Colônia tem uma participação entre 
1% de 2% no mercado brasileiro, embora sua presença seja mais forte no Sul. 
 
"Acabamos de fechar uma parceria com as indústrias Frevo, em Pernambuco, e Imperial, em 
Goiás, para produzir e distribuir a cerveja no Nordeste e no Centro-Oeste a partir do fim deste 
mês", afirma Luiz Cláudio dos Santos, coordenador de vendas e marketing da Sul-Brasileira. 
Segundo ele, com as parcerias, será agregada uma capacidade de produção de 700 mil caixas de 
cerveja em Goiás e 300 mil em Pernambuco. Hoje, a fabrica de Toledo tem capacidade de 470 mil 
caixas (com garrafas de 600 ml). 
 
A entrada no mercado paulista, onde a concorrência é maior, deverá ser feita gradualmente. Uma 
das opções passa pelo arrendamento - ou até compra - da unidade de cerveja da Kaiser em 
Ribeirão Preto (interior de São Paulo). Ratinho está participando pessoalmente das negociações 
com a Kaiser. "É a terra do ministro Palocci. A cervejaria tem que voltar a funcionar." 
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