
promete combater. Falta-
va, porém, a disposição da
opinião pública para ver
essa ação de marketing
com bons olhos. "Comuni-
cação não é o que você diz,
mas, sim, o que os outros
entendem", diz Gama. No
dia seguinte, os jornais
destacavam a visita das
moças e criticavam o que
chamavam de "oportunis-
mo da companhia". Sites
como o Blue Bus, dedica-
do à cobertura do mundo
da comunicação, ficaram
congestionados de mensa-
gens eletrônicas com ata-
ques à Red Bull.

Na realidade, a compa-
nhia ignorou uma regra
básica no universo da pro-
paganda: nunca tente se
aproveitar de uma crise
para ganhar alguns pontos
de audiência. Fatalmente
o efeito será contrário ao esperado. "Nesses casos, a ação
mercadológica gera uma reação desproporcional", alerta
Gama. Mais surpreendente nessa derrapada é que ela envol-
ve uma empresa de marketing - e, por isso, possui uma sen-
sibilidade suficientemente aguçada para não cair nesse tipo
de tentação óbvia. Dona de um único produto, ela ven-
de sobretudo uma imagem jovem e aventureira,
cheia de energia. Não havia como extrair esses di-
videndos num ambiente marcado por uma tragédia.
Tão logo sentiu a reação azeda da opinião pública, a Red Bull
tomou uma decisão acertada, mas com conteúdo equivocado.
No dia seguinte, soltou um comunicado. Até aí tudo bem. A
empresa realmente devia explicações. Mas a emenda saiu
pior do que o soneto. O texto dizia que "três funcionárias da
empresa disponibilizaram a bebida energética para os traba-
lhadores envolvidos nas operações de resgate desde a últi-
ma sexta-feira, dia 12 de janeiro. Essas funcionárias são
orientadas a abordar pessoas em situações de cansaço físico

e/ou mental - como, por
exemplo, médicos duran-
te plantões, bombeiros,
caminhoneiros que reali-
zam longas viagens e es-
portistas - para beneficiá-
las com o efeito energéti-
co da bebida. A ação não
teve cunho promocional,
nem foi arquitetada pela
empresa para se aprovei-
tar de uma tragédia".

Problema número
um nessa explicação:
nenhuma dessas si-
tuações (plantões mé-
dicos, viagens de ca-
minhoneiros e eventos
esportivos) tem qual-
quer semelhança com
desastres em obras de
metrô. Caminhoneiros
cansados e esportistas
estafados não represen-
tam tragédias. Fazem
parte da vida e a entrega

de brindes promocionais não os ofende. Num canteiro de
obras, onde a principal atividade é a busca por corpos de
vítimas, a presença de promotoras soou como descaso
diante da dor dos familiares. Problema número dois: se a
intenção era realmente beneficiar "com o efeito energé-
tico da bebida" os trabalhadores "envolvidos na operação
de resgate", a empresa poderia enviar as latinhas pra-
teadas acondicionadas em caixas e entregá-las de forma
discreta. Meninas uniformizadas e com mochilas nas cos-
tas chamam a atenção e remetem a momentos festivos.
Uma delas tentou justificar a iniciativa, afirmando que a
intenção era "dar um gás para a galera que está traba-
lhando", segundo relatou o jornal Folha de S. Paulo. En-
fim, a linguagem era inadequada em uma ação igualmen-
te inadequada. A Red Bull possui um marketing agressi-
vo, bem-humorado, inovador e eficiente. Sua imagem
certamente não será destruída por conta desse episódio.
Mas o currículo da empresa poderia passar sem ele. 
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