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ESPECIAL CAPA

Renato transforma. É daquelas 
pessoas que, quase como num 

passe de mágicas, consegue mudar 
o que está à sua frente. Em cada 
área que empreende, com sede de 
fazer diferente, busca contribuir de 
alguma forma para que a rotina e a 
vida de algumas pessoas sejam di-
ferentes, por meio da música ou da 
moda, por exemplo. A correria ain-
da é latente, por isso se dividir entre 
a família e tantas outras atividades 
se tornou o maior desafio. 

Foi por meio do D-Edge que Re-
nato começou sua história em Cam-
po Grande, há 17 anos, mas insta-
lou-o rapidamente em São Paulo e 
logo tornou-se um club referência 
mundial. Na mesma época, a moda, 
outra paixão de Ratier, começou a 
dar o ‘ar da graça’, e a capital pau-
lista tornou-se a sede de seus em-
preendimentos, que permanecem 
até hoje. Entretanto, à frente do 
D-Edge, do restaurante Bossa, do 
club Warung, em Itajaí-SC, da sua 
marca homônima de roupas, a Ra-
tier, que já se destacou em quatro 
temporadas do São Paulo Fashion 
Week, e tantos outros novos proje-
tos que estão tomando forma, ele 
revela que pensa em desacelerar e 
tirar mais períodos de descansando. 

A convite da Revista Cinco+, Re-
nato aceitou que a astróloga Nicole 
Zehgbi fizesse seu mapa astral, e os 
resultados foram além do que ele 
mesmo esperava. Na íntegra, você 
vai descobrir o que ainda não tinha 
sido enxergado em um empresário 
multifacetado. 

CAMALEÔNICO

por CLARISSA DE FARIA • fotos RICARDO VALÊNCIO • studio MACHINE MGT 

Renato Ratier e todas as suas 
esferas. Descobrimos o que 

rege uma busca apurada por 
chegar onde quer e atuar em 

diversas frentes, seja como 
DJ, empresário da moda, da 

cultura e da gastronomia. 
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D-Edge, São Paulo SP

Você teve e ainda tem vários momentos profissionais. 
Pecuária, música – cena noturna, gastronomia e, ago-
ra, a moda. São empreitadas em diversos momentos 
da sua vida que hoje se juntam, se completam. O que 
você ainda não fez, não tirou do papel, e tem vontade 
de empreender/fazer/arriscar?

Renato Ratier. Tenho diversas atividades e também 
muitos projetos. Tenho alguns que estão se concreti-
zando agora, coisas novas, como no Rio de Janeiro, que 
estou abrindo uma oficina cultural, com aulas de dança, 
oficina de teatro e galerias de arte. Em São Paulo, estou 
abrindo uma casa de shows e um projeto similar ao RJ, 
com diversas atividades, com exposições de carros e 
motos antigas, barbearia, tatuagem, loja de discos de 
vinil, café, livraria e paisagismo, Um espaço ‘multi’, com 
diversas atividades. Esses 3 espaços, galeria de arte, casa 
de show e o pub, são anexos ao D-EDGE. No Rio de Ja-
neiro esse centro cultural é bem similar ao de São Paulo, 
com galeria de arte, loja de discos, estúdio, restaurante, 
loja Ratier, livraria, D-EDGE, oficinas e escolas de dança, 
teatro etc. Eu tenho um projeto também na Alemanha, 
o HolzMarket25, que também é um centro cultural. 
Além disso, estou estendendo essas atividades para o 
sul do Brasil.  

Peixes é associado à música, uma vez que ela é capaz 
de provocar sensações de pertencimento e conexão, che-
gar em emoções onde as palavras não chegam. As caracte-
rísticas lunares, a conexão com o todo, é comunicada, ex-
pressada por Renato – Lua na Casa III – através da música.

O dispositor da Lua – Júpiter – indicará de que forma 
ele tentará satisfazer essa necessidade de sentir-se parte 
do todo, expressa na música.

Júpiter no Ascendente faz de seu corpo, de si mes-
mo, o ambiente em que a comunhão e sua comunicação 
se fazem possível.

Capricórnio, signo em que Júpiter se encontra, dirá 
das ferramentas utilizadas. Ou seja, o reconhecimento, 
a ambição e o status são as ferramentas que utiliza para 
saciar a fome de comunhão com o outro e a comunica-
ção disso, da música, que faz dele parte de algo maior.

 Capricórnio é o signo onde Júpiter tem sua queda, 
o que poderia indicar que as verdades e ideais de igual-
dade lunares, não conseguem ser saciados através da 
matéria capricorniana.

Faço aqui uma ressalva, a cabra tem rabo de peixe, 
denotando, no parentesco com o elemento água, que 
há algo de impossível, incomensurável, intransponível 
ou transcendente na sua escalada.

 No mapa de Renato, o aspecto benéfico entre Sa-
turno, regente de Capricórnio, e a Lua, que o recebe 
em sua casa, pode ativar a metade peixe que a cabra 
costuma esconder.

Saturno, a seu modo, ajuda a Lua: transcender o corpo 
é compreender suas memórias, é aceitar estar além das 
formas estabelecidas, é misturar-se ao outro, ainda que 
isso possa soar como uma limitação aos conceitos tradi-
cionais que constroem o reconhecimento pelas massas.

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO
 O Ascendente em Capricórnio, signo de Terra, tem 

como motivação primária a segurança material, que 
para Capricórnio é feita de reconhecimento e notorie-
dade, ou seja, de status.

 Para chegar onde quer, Capricórnio age organizada-
mente, planeja suas ações. A segurança almejada é algo 
a ser construído, e a cabra caminha pé por pé até chegar 
ao topo da montanha, com uma determinação invejável.

   Regida por Saturno – Senhor do tempo – a cabra 
sabe que tudo tem seu tempo. Saturno assume em Ca-
pricórnio uma característica de construtor e seu disposi-
tor determinará de que forma tentará construir o status 
que necessita, uma valoração que se define conforme a 
casa que Saturno ocupar.

 Olhando o mapa de Renato é possível dizer que a 
busca do status que vai lhe conferir a segurança material 
almejada se dá nas atividades artísticas e de lazer (Casa V).

Saturno em Touro se utilizará dos prazeres sensoriais 
e físicos para construção dessa atividade na qual intenta 
ser reconhecido.

  
LUA EM PEIXES, NA CASA III – A CASA DA 
COMUNICAÇÃO

 A necessidade emocional é a de sentir-se parte de 
algo maior.

 A Lua em Peixes – signo de água – lembra que to-
dos navegam as mesmas águas, e a força dessa sensa-
ção, desse sentimento de integração e igualdade com o 
outro, exige expressão ainda que haja certa dificuldade 
em fazer desse sentimento palavra ou pensamento pal-
pável. Essa Lua necessita sentir-se conectada ao outro, 
como quem faz parte de algo maior, do todo. 

Hoje, cada vez mais, eu quero abrir e agregar diversas 
formas de arte, focando na educação e no desenvolvi-
mento cultural, tratando todos os meus negócios com 
foco no desenvolvimento da arte, da cultura e da educa-
ção. Esses são os pontos principais dos meus projetos. Às 
vezes eu fico me questionando se eu não deveria ter mais 
tempo, pois falta muito tempo para mim, minha família, 
eu viajo muito, dividindo essas atividades, tocando, tra-
balhando e os negócios são em diferentes cidades. Che-
go a viajar três estados na mesma semana, viajo o tem-
po todo pra fora do Brasil. Então, fico me questionando: 
‘Poxa, será que isso é o certo? Porque realmente tenho 
essa alma, esse gosto de empreender, mas gostaria de 
poder ter mais tempo para mim, para minha família, que 
é muito importante para mim, então fico meio dividido 
entre todos os projetos e esse lado pessoal também.

Algum desejo muito pessoal que não esteja ligado 
aos negócios?

Renato Ratier.  Que eu possa ter tempo a me dedi-
car mais ao meu corpo e ao meu intelecto. Gostaria de 
ter como prioridade (preciso, na verdade) de um curso 
de meditação. Pratiquei um tempo de yoga, gostaria 
de retomar. Gostaria também de tirar um tempinho 
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Restaurante Bossa

Já se viu perdido em algum momento dessa cami-
nhada? Algum momento em que você teve dúvidas, 
receios, medos, mas seguiu em frente, pois o objetivo 
não mudou?

Renato Ratier. Acho que todos na vida, em algum 
momento, se sentem perdidos ou em dúvida sobre 
o caminho a seguir. A diferença dos perdedores para 
os vencedores são os que não desistem e lutam pelos 
seus sonhos, porque obstáculos sempre vão ocorrer. 
Se você parar nos primeiros obstáculos, você nun-
ca vai conseguir chegar lá. A determinação é um fato 
dos mais importantes para se chegar ao sucesso. Per-
sistir, tolerância e paciência para atingir suas metas é 
primordial, principalmente em um país como o Brasil. 
Um vencedor aqui pode se considerar um vencedor 
mundial, pois as dificuldades no Brasil são imensas. 

Qual sua ligação com os astros? Busca de algu-
ma forma se conectar ou reconectar com algo 
que transcenda tudo que você faz no dia a dia?

Renato Ratier. É engraçado, pois eu não te-
nho nenhuma ligação grande com a Astrologia 
nem nada do gênero, mas, ao mesmo tempo, me 
sinto uma pessoa atraída pelo místico. Na ques-
tão da religião, não sou praticante de nenhuma, mas 
acho que a espiritualidade é de extrema importância. 
Acredito que é uma escolha livre, mas pode te fechar 
muito, a uma única coisa. A espiritualidade te deixa 

A música ainda ocupa o primeiro lugar de sempre?
Renato Ratier. São muitas atividades, mas a música 

realmente tem um lugar muito especial na minha vida. 
Ela é muito importante e, com certeza, o momento que 
estou tocando e exercendo essa paixão é um dos mo-
mentos mais prazerosos que tenho, porque, apesar de ser 
um trabalho tratado com profissionalismo, é um momen-
to em que eu me divirto muito e posso relaxar um pouco.

Em seu mapa, é nítida essa busca apurada por chegar 
onde você deseja. Que “lugar” é esse? O que, de fato, 
rege essa sua busca? 

Renato Ratier. A minha busca é de realizar meus 
sonhos, onde eu não vou proporcionar um prazer só 
para mim, mas também para os outros, agregando isso 
à minha cidade e ao meu país, por meio de geração de 
empregos, por exemplo, ou de proporcionar acesso a 
coisas para outras pessoas. É isso que me move. Eu não 
tenho uma veneração por acúmulo de dinheiro, e sim 
por ver coisas concretizadas, meus sonhos realizados e 
compartilhar isso com as pessoas. Poder proporcionar 
algo diferente, com padrão de excelência, em nivelar as 
coisas por cima. Em todos os aspectos, seja em qualquer 
ramo, acredito que temos um potencial enorme. Sou 
muito rigoroso no meu nível crítico sobre as coisas. So-
nho com um país melhor, com mais qualidade em todos 
os aspectos, então tento colaborar com a minha parte, 
fazendo o que posso dentro do meu alcance.

sabático e me organizar, para que daqui uns anos eu 
possa viajar. Que sejam viagens que eu possa aprovei-
tar com outra visão, não tanto como faço hoje, a tra-
balho. Quando tenho tempo, claro, faço visitas turísti-
cas, mas gostaria de conhecer mais, aproveitar mais a 
natureza. Vou me organizar para fazer isso, em breve. 
Mas é bom, ainda sou novo, preciso deixar mesmo al-
guns projetos para o futuro.

Outra coisa que gostaria de fazer é criar futura-
mente uma fundação ou instituto colaborativo. Al-
gum tipo de ONG, para que eu possa compartilhar um 
pouco de tudo aquilo que a vida me proporcionou. 
Que eu possa dividir isso com outras pessoas que não 
tiveram a mesma sorte, mas que eu possa dar essa 
sorte a elas, para que tenham oportunidades como, 
graças a Deus, eu tive.

Entre tantos e todos os afazeres de um empresário que 
continua em ascensão, como conciliar todos esses ne-
gócios? Funcionários de confiança que são seu braço 
direito e/ou você busca ser mais centralizador?

Renato Ratier. Cada vez mais eu gostaria de dele-
gar e ter pessoas de confiança. Precisamos nos cercar 
de boas pessoas e de uma boa equipe. Realmente essa 
é a nossa maior dificuldade: encontrar pessoas de con-
fiança, que sejam competentes, que vistam a camisa e 
defendam os interesses da empresa e tenham uma vi-
são do negócio como um todo. Geralmente, as pessoas 
querem tirar proveito e é muito difícil encontrar pessoas 
honestas e competentes ao mesmo tempo. Realmente, 
esse é o maior desafio, montar uma boa equipe.

Você acredita já ter chegado ao “topo da montanha”?
Renato Ratier. Eu acho que topo da montanha é 

quando a pessoa pensa que já chegou. Isso não a moti-
va, mas também não significa não estar realizado com o 
que já conquistou até o momento. Acho que é muito im-
portante ‘enjoy the journey’, ou seja, curtir a caminhada, 
o passo a passo, as pequenas vitórias, as caminhadas, 
todas as conquistas. Olhar para trás e se sentir realizado 
com o que conquistou, se sentir feliz e confiante com 
o que está realizando. Os projetos novos são o que nos 
move a cada dia, se superando, atingindo novos objeti-
vos, sempre procurando resultados melhores, e a con-
quista faz parte do desenvolvimento para que a gente 
nunca pare. Isso não quer que esteja sempre na busca 
pela satisfação, é o equilíbrio de estar satisfeito com o 
que já fez, com o que está fazendo e estar sempre em 
busca de crescimento.
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aberto com outros parâmetros sobre análise de vida e de tudo que é 
importante. Ela te abre para tudo, tolerância, entendimento, que é o 
mais importante.

No final do seu mapa, um trecho me chamou muito a atenção: “Satur-
no, a seu modo, ajuda a Lua: transcender o corpo é compreender suas 
memórias, é aceitar estar além das formas estabelecidas, é misturar-
-se ao outro, ainda que isso possa soar como uma limitação aos con-
ceitos tradicionais que constroem o reconhecimento pelas massas.” 
Minha pergunta é: É esse Renato que as pessoas conseguem ver ou o 
que deseja se tornar?

Renato Ratier. Então, acho que eu sou, de certa forma, uma pes-
soa adaptável, meio camaleônica. Eu consigo me encontrar em di-
versas situações diferentes, com diversos grupos, em diferentes lo-
cais e níveis sociais, econômicos e culturais. Consigo, de certa forma, 
interagir com vários grupos e pessoas, e me sentir bem e parte delas, 
me identificar um pouco com cada uma delas, mesmo sendo tão di-
ferentes entre si.


