
O MARKETING DO TOURO
BEBIDAS Como a Red Bull, uma empresa sustentada por um
produto, consegue ter tanta visibilidade no mundo todo

POR ANDRÉ SIQUEIRA, DA ÁUSTRIA

iu a última dele? Comprou
uma ilha inteira. Só pode ser
louco!" É assim, em tom crí-
tico, mas com indisfarçada
admiração, que o motorista

Hubert Leitner, de 54 anos, aponta, nu-
ma revista, o mais recente feito do empre-
sário Dietrich Mateschitz, enquanto ru-
ma para o hangar de número 7 do aero-
porto de Salzburgo, na Áustria. Quando o
carro se aproxima da imponente estrutu-
ra elíptica de aço e vidro, fica mais fácil
entender como o criador da bebida ener-
gética Red Bull se tornou o mais famoso
morador da cidade desde Wolfgang Ama-
deus Mozart, nascido há exatos 250 anos.

O Hangar-7 é uma espécie de templo para
o culto aos dois touros vermelhos estam-
pados em 13,9 bilhões de latas em duas
décadas. Em 2006, pela primeira vez, a
empresa deverá superar os 3 bilhões de
unidades vendidas em um ano e ultra-
passar os 2 bilhões de euros em fatura-
mento - crescimento de 28% sobre a re-
ceita do exercício anterior. Um terço des-
se bolo vai para o marketing da marca, o
segredo para sustentar a liderança num
mercado dividido com concorrentes co-
mo Coca-Cola e Pepsi. Boa parte do di-

nheiro é destinada ao patrocínio de es-
portes, de preferência os radicais, em vez
de ser gasto com publicidade tradicional.

Para fazer jus ao slogan "Red Bull te
dá asas", traduzido nos 105 países onde a
bebida é comercializada, a empresa esta-
ciona no Hangar-7 uma coleção de 17
aviões, entre jatos e clássicos como o B-27
Mitchell, de 1945, todos em perfeitas
condições de vôo. Cerca de 170 mil visi-
tantes passam todo ano pelo local, tam-
bém para conhecer outras paixões do
empresário, como os carros de Fórmula
l das equipes patrocinadas pela marca, a
Red Bull Racing e a Scuderia Toro Ros-
so, e exposições de arte contemporânea.

Pouco conhecido do público é o Han-
gar-8, uma garagem menor onde são re-
cuperados os modelos recém-adquiridos
pela Flying Bulls, subsidiária criada espe-
cialmente para administrar a frota e orga-
nizar a única corrida de aviões do mundo,
a Red Bull Airways. Outro campeonato re-
lacionado com a paixão pelas asas é o Flug
Tag (ou Dia de Voar), concurso de gerin-
gonças voadoras que são arremessadas na
água. A idéia foi criada pela Red Bull na
Áustria, em 1991, e este ano chegou ao
Brasil, onde o escritório local organizou,
em setembro, a primeira competição.

"Nossa intenção é, já no ano que vem,
realizar uma edição da Red Bull Air-

ways no Rio", conta o diretor-geral das
operações da empresa no Brasil, Stefan
Kozak. O mercado brasileiro oscila en-
tre a 12a e a 13a posição no mundo e de-
verá registrar vendas 20% maiores este
ano, depois de crescer 16% em 2005.

O País voltou a ficar sob os holofotes
com a realização, em São Paulo, no
domingo 22, da última corrida do Cam-
peonato Mundial de Fórmula l e da fes-
ta oficial de encerramento da tempora-
da, patrocinada pela Red Bull. Segundo
Kozak, participam da comemoração
desde os mecânicos das escuderias até
os pilotos, como o inglês David Coul-
thard, da Red Bull Race.

Outro preferido entre os garotos-pro-
paganda da Red Bull é o homem-voador
Felix Baumgartner, que tem uma ala re-
servada no Hangar-7. O pára-quedista já
sobrevoou o Canal da Mancha e saltou
do prédio mais alto do mundo, o Petro-
nas Tower (468 metros), na Malásia,
sempre vestido com um traje alado. Por
aqui, ficou famoso em 1999, quando pu-
lou do Cristo Redentor. "A experiência
no Rio foi fantástica, mas a agenda
cheia ainda não me permitiu voltar ao
Brasil para pensar em novos desafios",
disse o homem-voador a CartaCapital.

Baumgartner está entre os atletas e

VISIBILIDADE. Neste ano, o campeonato de máquinas voadoras chegou ao Brasil. O futebol, ao menos por enquanto, é só uma aposta da companhia

60 CARTACAPITAL 25 DE OUTUBRO DE 2006



convidados ilustres de Mateschitz, dono
da Red Bull, nas salas reservadas do Han-
gar-7, que também tem um lado exclusi-
vo. Em dois bares futuristas são servidos
coquetéis à base do energético e o restau-
rante Ikarus recebe os clientes que não se
incomodam com a fila de espera de até
três semanas por uma mesa. Os pratos
mudam a cada mês, de acordo com um
programa que prevê um rodízio constan-
te de chefs internacionais no restaurante.

Durante uma semana, os cozinheiros
ensinam alguns pratos à equipe do Ikarus,
que continuam a ser servidos até o mês
seguinte. Em dezembro, o cardápio terá o
toque brasileiro de Alex Atala, do restau-
rante paulistano DOM, o que serve de
mote para uma rápida conversa com o
chef do Ikarus, Roland Trettl, sobre a culi-
nária brasileira. "É meio chata, não é?
Sempre arroz com feijão...", ele brinca, an-
tes de confessar a admiração por alguns
ingredientes típicos do País, como a man-
dioca, o cupuaçu e a manteiga de garrafa.

A gastronomia é também um dos assun-
tos preferidos de Mateschitz, que insta-
lou no clássico centro de Salzburgo o ba-
dalado Carpe Diem, restaurante que fun-
ciona como laboratório para as incursões
culinárias do empresário. Uma delas é a
fingerfood, pratos doces e salgados servi-
dos em cones comestíveis, como casqui-
nhas de sorvete. Para beber, um conjun-
to de drinques funcionais, entre águas
aromatizadas e sucos de ervas com lacto-
bacilos, lançados pela companhia há
mais de dez anos, numa tentativa de re-

petir o feito de Red Bull. Apesar dos es-
forços, a bebida energética responde por
mais de 98% da receita da empresa.

Outro investimento de Mateschitz na
cidade natal foi a compra, em 2005, do
tradicional time de futebol local, o Wüs-
tenrot Salzburg. Não contente em mu-
dar o nome e as cores do clube, que pas-
sou a se chamar Red Bull Salzburg, o
empresário arrendou o estádio munici-
pal, totalmente decorado com o logoti-
po e as cores da empresa.

"No início, a torcida não gostou da
idéia, mas o rendimento
do time sob o comando
da Red Bull acabou falan-
do mais alto", comenta
uma funcionária do está-
dio. Com novos nomes,
como o do lendário Lo-
thar Matthäus como co-
treinador, a equipe con-
quistou, logo no primeiro
ano, o segundo lugar no
Campeonato Austríaco.

Para abrigar jogos da
próxima Copa da Uefa (liga de futebol eu-
ropéia), a Red Bull deu início a obras para
dobrar a atual capacidade do estádio, até
o limite de 30 mil pessoas. Mas as maio-
res mudanças são internas, como a cons-
trução de luxuosos camarotes para 20
convidados, alugados por 120 mil euros a
temporada. As novidades incluem eleva-
dores com iluminação vermelha na desci-
da e azul na subida e pinturas de imensos
olhos raivosos de touros nos corredores.

O próprio relações-públicas do time,

Thomaz Blazek, ironiza quando o assunto
é a qualidade do futebol da Áustria: "Po-
bres dos nossos rapazes. Espere só, que
ainda vamos trazer o Ronaldo e o Ronal-
dinho para cá". Em se tratando o futebol
de mais um negócio tocado por Mates-
chitz, melhor não duvidar. Apesar de o
time ainda não atuar na primeira divisão
européia, a Liga dos Campeões, os ingres-
sos costumam esgotar quando o time en-
tra em campo no estádio da cidade.

A Red Bull demorou a conquistar os tra-
dicionais habitantes da região alpina que
serviu de cenário para A Noviça Rebelde.
E ainda enfrenta resistências em outras
partes do mundo, com sua fórmula ga-
seificada de cafeína e taurina, um tipo
de aminoácido com efeito desintoxican-
te. Na Argentina, por exemplo, a bebida
é comercializada à força de liminares ju-
diciais, porque as autoridades locais exi-
gem que a fórmula seja alterada para re-
duzir a quantidade de cafeína. O gover-
no mexicano pede a retirada do termo
energy drink da embalagem.

E, no Brasil, depois de muitas nego-
ciações com a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), a Red Bull diz
ter concordado em imprimir no rótulo
uma mensagem recomendando que o
energético não seja misturado com bebi-
das alcoólicas. Mas a fabricante ainda
não se dá por vencida. 'Achamos o pedi-

do estranho, até porque
a Coca-Cola (que tam-
bém pode ser combinada
com álcool) não coloca
essa mensagem nos ró-
tulos", diz o diretor de re-
cursos humanos e assun-
tos regulatórios do gru-
po, Volker Viechtbauer.

A resistência da Red
Bull em atender às exi-
gências das autoridades
sanitárias de cada país é

até compreensível, mas para muitos con-
trasta com a imagem leve e descontraída
vendida pela empresa. Uma publicação
institucional define o espírito Red Bull
- e, por extensão, o de seu dono, Mates-
chitz - como "criativo, dinâmico, não-
conformista, profissional, autocrítico,
simpático, autêntico, esperto e singular".
Modesto, nem pensar. •

*0 jornalista viajou a convite da Câmara
de Comércio da Áustria

A Red Bull tem
estádio e equipe
de futebol, um
restaurante
e escuderia
de Fórmula 1
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