
Red Bull enfrenta desafio de comunicar a marca no Brasil 
Bruno Mello 

Conta-se nos dedos das mãos as marcas que promovem ações de marketing tão inusitadas e 
impactantes quanto a austríaca Red Bull. Corridas de aviões, piloto de Fórmula 1 com capa de 
Super Homem, competições em que se joga um ovo a uma altura de 15 metros sem que ele 
quebre, colocar um atleta para fazer wakeboard nas ruas alagadas de Veneza são apenas 
algumas delas. 

Todas essas ações falam por si. Ganham as capas dos jornais do mundo inteiro. Passam em 
programas esportivos na TV, as pessoas comentam por dias, postam fotos e comentários em 
blogs, vídeos no YouTube, criam comunidades em redes sociais e pronto: a marca é divulgada 
sem comprar um centímetro de jornal sequer nem um comercial na TV. 

Com este histórico, contratar uma agência de publicidade no Brasil pode parecer 
desnecessário. Mas só parece. Para a Loducca, que passou a trabalhar com a marca no país 
em janeiro deste ano, o desafio é grande. Principalmente pelo briefing da Red Bull. Apenas 
cerca de 20% das ações usarão mídias tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sócio e diretor de criação da Loducca, Guga Ketzer, conversou com o Mundo do Marketing e 
comentou sobre os desafios de trabalhar para “uma marca transgressora”. Veja os principais 
trechos desta conversa na agência que tem uma moto na entrada com a marca da bebida. Um 
presente da Red Bull que em troca quer resultado para além das mídias tradicionais. 

Desafio 

“(O cliente) é um grande desafio para a Loducca porque é uma marca extremamente jovem, 
inovadora e diferenciada, que surgiu de uma categoria de produto que não existia. Ela 
inventou uma categoria. Está no DNA deles, no espírito da marca fazer ações diferenciadas. É 
um desafio excelente ficar o tempo inteiro atrás de coisas novas, inventar ações fora da mídia 
e fazer barulho”. 

 

 



Ousadia 

“Ficamos até acuados porque eles já fazem coisas tão boas e nos força a ser cada vez mais 
ousados. É um cliente que nos força a estar o tempo inteiro pensando em coisas diferentes. É 
o tipo de coisa que temos aqui com a MTV. Se não tivermos o pulso muito apertado em 
inovação, tecnologia e em o que está na frente, em o que vai acontecer, estamos atrasados”. 

Dificuldade 

“Ao mesmo tempo em que alguém pode olhar e dizer que é difícil, que é complicado superar as 
expectativas, por outro lado temos uma grande chance”. 

O que fez ganhar a conta  

“Não foi uma concorrência convencional. Foi uma procura por uma filosofia de trabalho. 
Ganhamos muito mais pela história, pelos trabalhos e pelo perfil da agência do que por uma 
concorrência tradicional”. 

Profissionalismo 

“A Red Bull tem um espírito inovador, ousado e transgressor, mas ao mesmo tempo super 
organizado, super correto, super certo. É muito o que a Loducca é e por isso que temos uma 
sinergia”. 

Quebra de paradigma 

“Para a Loducca não é tanto uma quebra de paradigma porque por mais que a remuneração 
tradicional das agências esteja baseada em mídia, a Loducca está muito baseada em fee. 
Temos trabalhado para muitos clientes com coisas que não são só mídia”. 

Ideia 

“O essencial de todo o trabalho é a ideia. Todas as cento e tantas pessoas que trabalham aqui 
trabalham em prol da ideia. Cada ideia precisa ser colocada de um jeito, seja na mídia, num 
evento ou em uma promoção. Depende da necessidade do cliente. Existe ideia tradicional, não 
existe mídia tradicional. Uma boa ideia pode ser colocada na TV, no jornal e até em uma 
revista, sim”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A necessidade de Red Bull 

“Eles têm uma necessidade de marca, de comunicação. Não adiantaria eles terem o melhor 
evento do mundo se eles não reverberassem. Eles têm uma assessoria de imprensa fantástica, 
mas é preciso saber que tal dia vai ter o Flugtag, uma competição de aviões caseiros que têm 
que voar o maior tempo possível. Estamos fazendo essa divulgação no ponto-de-venda, em 
parques, em faculdades, na mídia tradicional, na Internet e no YouTube”. 

Conteúdo 

“A Red Bull produz muito conteúdo. Eles patrocinam duas equipes de Fórmula 1 e vários 
pilotos usam a garrafinha com a bebida. Grandes eventos que eles fazem passam na Globo e 
no mundo inteiro. Nosso papel é comunicar estes eventos, propor eventos e ações novas. 
Correr atrás de novidades e procurar o que nunca ainda foi feito”. 

Comunicação 

“A comunicação dela não se dá só com as ações de comunicação. Se dá muito com os eventos, 
com os fatos e com as ousadias deles. O core business deles é inovação. Ruptura. 
Transgressão. O lance é como isso reverbera. Com relações publicas, com conteúdo e com 
comunicação tradicional”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sete chaves 

“Temos planejado ações muito legais, mas que não podemos falar porque acontecerão às 
vezes até sem aparecer a marca e estraga a surpresa. Tem coisas que são muito sigilosas. 
Tem gente até na agência que não sabe”. 

Uma ação 

“A Red Bull Brasil ganhou um prêmio e eles queriam dar um diploma, dar alguma coisa para os 
funcionários guardarem como lembrança. Fizemos um shape de skate assinado por artistas 
para colocar na parede com o seu nome”. 
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