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Há maneiras mais fáceis de vender bebidas do que comprar um time de futebol em 
dificuldades e construir o maior estádio para o esporte que os Estados Unidos já viram em 
cima de um antigo aterro de lixo ambiental. 
 
Entretanto, é exatamente essa a cartilha que a fabricante austríaca de bebidas energéticas 
Red Bull vem seguindo nos últimos quatro anos. A estratégia será exposta neste sábado, 
quando a Red Bull Arena, um estádio de US$ 220 milhões, for inaugurada em Harrison, no 
Estado americano de New Jersey, num amistoso em que o time americano enfrentará o Santos 
de Neymar e Giovanni. A sede do New York Red Bulls fica a uns 15 quilômetros, ou uma breve 
viagem de trem, de Manhattan. 
 
Bancados sem nenhum empréstimo, o time e o estádio representam o maior e mais visível 
investimento estrangeiro já feito no futebol na América do Norte - ainda que a Red Bull, uma 
empresa de capital fechado, tenha uma estagnação das receitas e enfrente desafios de rivais 
como as bebidas Monster da Coca-Cola e Rockstar da PepsiCo. 
 
"Tão logo decidimos entrar num esporte, nós ou fazemos isso direito ou simplesmente não 
fazemos", diz o fundador e diretor- presidente da Red Bull, Dietrich Mateschitz, que também 
tem times de futebol na Áustria, na Alemanha e no Brasil - o Red Bull Brasil, de Campinas, na 
série A-3 do Campeonato Paulista. 
 
Mesmo depois de 15 anos de existência, a Major League Soccer, principal liga americana de 
futebol, só apresenta dois times rentáveis, e uma disputa trabalhista com os jogadores 
ameaça a temporada atual. Mesmo o Red Bull tem sido um fiasco, tanto no gramado quanto 
no Giants Stadium, onde mandava seus jogos e o público era rarefeito mesmo quando astros 
como David Beckham estavam de visita. 
 
A empreitada está de acordo com as ações heterodoxas de marketing - que incluem um 
festival para máquinas voadoras fabricadas em garagens e uma pista "half-pipe" para o atleta 
de snowboard Shaun White - pelas quais a Red Bull é famosa desde seu surgimento na Europa 
no fim dos anos 80, quando Mateschitz gaseificou uma bebida energética tailandesa chamada 
Krating Daeng. A Red Bull foi lançada no mercado americano em 1997, e no Brasil em 1998. 
 
"O marketing de ponta faz parte desta categoria, e eles são os pioneiros em bebidas 
energéticas", diz John Sicher, que publica a revista setorial "Beverage Digest". "Eles fizeram 
um ótimo trabalho em termos de erguer a marca tanto aqui como na Europa." 
 
Sicher diz que a força da marca Red Bull permitiu que ela superasse o desempenho do setor 
no ano passado nos EUA, quando o mercado de bebidas energéticas de maior preço teve 
crescimento de somente 0,1%, enquanto as vendas da Red Bull subiram 1,1%. A Red Bull 
informa que vendeu 3,9 bilhões de latas do produto no ano passado em todo o mundo. Ela 
teve receita de 3,27 bilhões de euros em 2009, ante 3,32 bilhões de euros em 2008. 
 
Nos EUA, a Red Bull corresponde a 33% do faturamento do mercado de bebidas energéticas, à 
frente da Monster, da Coca-Cola, que tem 27% e ocupa o segundo lugar. Mas a Monster tem 
crescido com ajuda de sua controladora, do mesmo modo que a Rockstar, da Pepsico. 
 
Ao permitir que as fabricantes de bebidas tradicionais alcancem os consumidores por meio de 
patrocínios e atletas tradicionais, a Red Bull destaca sua identidade como criadora de uma 
categoria rebelde, associando-se principalmente com atividades e atletas que demonstrem um 
misto de coragem e ousadia. 
 
É raro ver uma propaganda da Red Bull na televisão - embora a marca ainda consiga muita 
presença, seja com Britney Spears sendo fotografada com a bebida ou o piloto de Fórmula 1 
Sebastian Vettel exibindo a logomarca da empresa em seu carro. 
 



Dentro do estádio, o logo da empresa - dois touros empatando os chifres diante de um sol 
amarelo - está estampado nos assentos do arco inferior. Embora algumas empresas pudessem 
ter enchido o estádio de cartazes, Mateschitz diz que a ideia é construir sua marca pela 
qualidade da experiência que o estádio oferece. 
 
A Red Bull Arena é um estádio para 25.000 espectadores construído para ser o principal 
destino para grandes jogos nos EUA. Bancado com ajuda de US$ 80 milhões em investimento 
público em melhoras na infraestrutura do terreno, ele custou o dobro do preço de outros 
estádios específicos para futebol nos EUA. A Red Bull gastou mais de US$ 100 milhões para 
adquirir o time e o direito de batizar o estádio da AEG Entertainment em 2006. 
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