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bem provável que você nunca tenha ouvido falar 
no paulistano Leonard Ang. Pois Ang defendeu as 
cores do Brasil e trouxe para cá o inédito título de 
campeão internacional de... aviãozinho de papel! 
Para quem já passou dos 30 anos, o Campeonato 

Mundial de Aviões de Papel, realizado em Salzburgo, na 
Áustria, pode parecer uma grande bobagem. Mas milhares de 
jovens espalhados pelo mundo acompanharam com especial 
interesse a insólita competição. O próprio Ang teve de disputar 
o título com outros 73 competidores. Quem inventou o curioso 
torneio foi o bilionário austríaco Dietrich Mateschitz. Mas no 
currículo deste homem de 66 anos consta um feito, digamos, 
mais relevante: Mateschitz praticamente criou o mercado de 
bebidas energéticas, 28 anos atrás, com o lançamento do Red 
Bull. Chamar a atenção de forma pouco convencional tornou-
se a marca registrada de Mateschitz e, conhecendo um pouco 
mais de perto o funcionamento da empresa criada pelo empre-
sário, fica a dúvida se o negócio dele é produzir bebidas ou 
ideias mirabolantes. A resposta mais provável é "os dois". Ao 

mesmo tempo que investe um punhado de dólares no 

torneio internacional de aviãozinho, ele não pensa 
duas vezes para aplicar US$ 150 milhões numa 

equipe de Fórmula 1, como fez no ano pas-
sado. O resultado, em ambos os casos, 

mostra que Mateschitz não perderia 
dinheiro se resolvesse virar publicitá-
rio. Depois de conquistar o título de 
construtores da Fórmula-1, a Red Bull 
Racing (RBR) ganhou também o cam-
peonato de pilotos com o alemão 

Sebastian Vettel. "Se você considerar o 
alcance global da Fórmula 1 e sua pre-

sença maciça na mídia mundial, seja tevê, 



seja impresso ou online, e ainda a imagem incontestável da 
F-l como tope do esporte a motor, o retorno sobre o investi-
mento é tão evidente que nem sequer precisa ser avaliado", 
disse Mastechitz com exclusividade à DINHEIRO. 

Na Fórmula 1 desde 1987, quando começou patrocinando o 
compatriota Gerhard Berger, Mateschitz foi ampliando sua 
presença na principal competição do automobilismo mundial. 
Em 1995, passou a ser a principal patrocinadora da Sauber. Só 
dez anos depois é que a marca formou sua própria equipe, a 
Red Bull Racing. Um ano depois, a empresa comprou a 
Minardi e a rebatizou como Scuderia Toro Rosso. Os resulta-
dos não poderiam ser melhores. Os 
investimentos - US$ 150 milhões só 
no ano passado para manter as duas 
equipes - deram resultados a 
Mateschitz dentro e fora das pistas. 
Com apenas cinco anos de Fórmula 
1, a Red Bull Racing conseguiu alcan-
çar mais exposição que a tradiciona-
líssima Ferrari, de Fernando Alonso 
e Felipe Massa, de acordo com um 
levantamento realizado pela consul-
toria britânica MargauxMatrix. Não 
é só por conta da visibilidade que o 
empresário foi atrás da Fórmula 1. A 
categoria reúne atributos - como 

dinamismo, performance, trabalho em equipe, charme e 
poder - que casam perfeitamente com as características que o 
energético produzido pelo austríaco passa para o público con-
sumidor. "Ultrapassar a Ferrari fora das pistas é um feito 
incrível", afirma James Gibson, diretor comercial da consul-
toria britânica, acrescentando que não consegue imaginar 
exposição melhor do que essa. Ele não, mas Mateschitz não só 
imagina como põe tudo em prática. E rapidamente. 

Em 2008, quando a Piazza San Marco, em Veneza, na 
Itália, sofreu uma inundação, o surfista Duncan Zuur, patro-
cinado pela Red Bull, "pegou uma onda" na enchente e sur-

fou até a polícia chegar e acabar 
com a festa. O "feito" de Zuur 
ganhou os jornais do mundo inteiro 
e só na internet o vídeo foi visto 
mais de um milhão de vezes. Com 
um produto pioneiro e um marke-
ting ímpar, a Red Bull transformou-
se numa máquina de fazer dinheiro 
e é essa máquina que alimenta a 
fortuna de Mateschitz. Com um 
patrimônio pessoal de US$ 4,1 
bilhões, ele é o segundo homem 
mais rico da Áustria - só perde para 
Karl Wlaschek, dono de uma rede 
de supermercados, com US$ 300 



milhões a mais que Mateschitz. Para manter em movimento 
as engrenagens dessa máquina, o empresário não economiza 
no marketing. Nada menos que 35% de todo o faturamento 
anual da Red Bull é investido na promoção da marca. No ano 
passado, a receita da empresa foi de 3,2 bilhões de euros, 
com 3,921 bilhões de latinhas do energético vendidas em 
todo o mundo - o que coloca a Red Bull no ranking dos 
maiores exportadores da Áustria, onde a bebida é fabricada. 

Mais do que um orçamento bilionário para promover a 
marca, o que vem transformando a Red Bull num fenômeno 
global de marketing é a forma que Mateschitz trabalha e faz 
sua equipe trabalhar. Pode-se dizer que a sede da Red Bull é 
a versão austríaca do Google - conhecido pela forma des-

contraída de seus empregados. Lá, todo mundo tem liberda-
de e é incentivado a criar e ter ideias o tempo inteiro. 
Ninguém precisa ficar perdendo tempo consultando uma 
infinidade de escalões superiores para pôr as ideias em prá-
tica. Ao mesmo tempo que a informalidade impera, cada um 
dos quase sete mil funcionários da Red Bull sabe muito bem 
qual é o seu papel. "Pode-se dizer que Mateschitz é centrali-
zador. Mas também deve-se dizer que ele só centraliza aqui-
lo que não comprometa a performance de sua marca", diz 
um executivo do mercado de bebidas, familiarizado com a 
história da empresa. Outra característica da Red Bull 
conhecida pelo mercado são os bons salários e a oportuni-
dade de ascensão que ela oferece. Pedro Navio é um bom 
exemplo. Está na empresa há dez anos, começou como esta-
giário e hoje é gerente-geral da Red Bull Brasil. "Mas não é 
fácil entrar lá. Se você não domina pelo menos dois idiomas, 
além do seu, já fica na primeira fase do processo de seleção 
que pode demorar meses para ser concluído", diz uma 
jovem que trabalhou por alguns anos na empresa. 

O cuidado com sua mina de ouro é tamanho que Mateschitz 
apressou-se em declarar que sua equipe 

de Fórmula 1 não faria o abominável 
jogo de equipe - o mesmo que fez 

Felipe Massa abrir passagem 
para Fernando Alonso no GP 

da Alemanha em agosto e 
escandalizou o mundo do 
esporte. "O mundo inteiro 
condenou a Ferrari 
depois do que eles fize-
ram em Hockenheim e nós 

nunca sequer pensamos 
nisso. Um segundo lugar, 

em circunstâncias corretas, 
pode ser melhor do que uma 

vitória em razão de pedidos e con-
firmações", diz Mateschitz. De acordo 

com gente próxima ao empresário, ele estava realmente 
muito mais preocupado em preservar os valores da marca 
Red Bull que criou do que em comemorar mais um título ao 
lado da equipe da RBR. Traduzindo: ele ficou com medo de 
que uma atitude antidesportiva contaminasse seu produto. 
"Queremos estabelecer a Red Bull Racing como uma das três 
ou quatro equipes de ponta da categoria, lutando por títulos 
de pilotos e construtores em todas as temporadas. Nossas 
perspectivas na Fórmula 1 são totalmente de longo prazo", 
disse o empresário, que também tem a equipe Toro Roso na 
competição. A declaração de Mateschitz também responde 
à pergunta se pretendia vender o nome da escuderia para 
bancar as despesas crescentes com o time. 



A possibilidade surgiu no meio automobilístico junto 
com a informação de que a Red Bull já não estaria apre-
sentando o desempenho de pouco tempo atrás. De fato, a 
crise econômica mundial nos últimos meses de 2008 fez 
as vendas da empresa recuarem em quase 100 milhões de 
latas entre 2008 e 2009 e o faturamento caiu 1,66%. 
Além disso, na esteira do sucesso do energético austría-
co, outros produtos similares surgiram e hoje há mais de 
15 marcas diferentes de bebida energética no mercado 
mundial, entre elas a Burn e a Rockstar, distribuída por 
Coca e Pepsi-Cola, respectivamente. A Red Bull não divulga 
números globais, mas, pelo menos no Brasil, ela ainda reina 
absoluta com 60% de participação de mercado, de acordo 
com dados da Nielsen. Em 2009, a empresa comemorou 
não só o crescimento de 30% de vendas aqui como o 
marco histórico das 100 milhões de latas vendidas no 
mercado brasileiro. "Nós não levamos o produto para o 
consumidor, nós trazemos o consumidor para o produto", 
diz Mateschitz, para explicar o sucesso de sua empresa e 
de seu produto pouco saboroso. A escolha do sabor de Red 
Bull, aliás, é um outro capítulo na história da empresa. "Ele 
realizou um teste de degustação e ao final escolheu aquele 
que as pessoas menos tinham gostado", comenta uma fonte 
familiarizada com a história da empresa. O empresário teria 
justificado a decisão de forma muito simples e objetiva, 
bem a seu estilo: "Eu não quero que as pessoas gostem de 
Red Bull. Eu quero que elas amem." Solteiro por convicção 
e não por falta de opção, Mateschitz não tem feito outra 
coisa desde que descobriu o poder dos drinques energéti-
cos: trabalhar incessantemente na marca. 

A ideia surgiu nos anos 80, quando Mateschitz era executi-
vo de uma multinacional e viajava com frequência para a Ásia. 
Em Cingapura, taxistas contaram que a bebida era o combus-
tível usado para enfrentar longas jornadas de trabalho. De 
volta à Áustria, Mateschitz investiu pouco mais de US$ 500 

mil para criar a 
Red Bull e 
transformá-la 
na bebida pre-
ferida de 
jovens entre 
18 e 29 anos 
de idade que 
adoram pas-
sar a noite na 
balada. "Eu 

não sou consu-
midor do pro-
duto, mas 
admito que 

acompanho a empresa com 
muita atenção. O que eles 
fazem é muito fora da caixa", 
diz Silvio Laban, coordena-
dor-geral dos programas de 
MBA e professor de marke-
ting do Insper. Por "fora da 
caixa" entenda-se as estraté-
gias de divulgação genial-
mente simples que a empre-
sa põe em prática para se 
promover. Com seus pró-
prios eventos esportivos, a 
empresa não divide a exposição. "Também não fazem eventos 
para a massa porque não é a massa que interessa. E o jovem, 
que passa cada vez menos tempo na frente da televisão", afir-
ma Laban. Entre as diversas atividades promocionais da Red 
Bull estão uma corrida de avião - que a empresa inventou em 
2001 e que levou 400 mil pessoas ao Aterro do Flamengo, em 
maio deste ano, só no primeiro dia de competição. Vários atle-
tas já tentaram atravessar o Canal da Mancha a nado. Pois, em 
2003, a Red Bull colocou o paraquedista Felix Baumgartner 
para fazer a travessia entre a França e a Inglaterra, sobrevo-
ando o canal, sem o auxílio de motores, apenas com um par de 
asas. Diante dessas ideias, patrocinar um time de futebol 
parece até meio sem graça. Pois a marca tem duas equipes, o 



diz o professor do Insper. "A Red Bull sabe que as pessoas 
estão mais interessadas em saber o que os consumidores têm 
a dizer sobre uma empresa do que ouvir o que a empresa fala 
a respeito de si mesma", afirma Laban. A Red Bull e seu cria-
dor, o bilionário Mateschitz, realmente não querem caminhar 
na mesma direção em que todos estão indo. Estima-se que 
apenas 20% do total investido pela empresa em marketing 
seja gasto com a publicidade tradicional. A propaganda, cujo 
slogan diz que "Red Bull te dá asas", já está devidamente fixa-
da na cabeça do consumidor e tudo o que a empresa precisa é 
continuar inventando moda. E ela inventa. As novidades -
ainda inéditas no mercado brasileiro - são um refrigerante à 
base de cola, o Red Bull Cola, e uma operadora de telefonia 
celular, a Red Bull Mobile, que anda fazendo sucesso na 
Áustria, na Suécia e na Hungria. A empresa, que já está em 

160 países com seu energético, não é mais uma companhia de 
uma marca só e Mateschitz dá sinais de que o céu é o limite 
quando o assunto é criar negócios e divulgá-los ao mundo. 
Não é só ele que leva a máxima a sério. O estudante de enge-
nharia Leonard Ang voltará a Salzburgo, em 2012, para defen-
der seu título de campeão internacional de aviãozinho de 
papel. "Como venci a competição do ano passado, estou auto-
maticamente inscrito para a próxima. E já estou me prepa-
rando", diz o estudante, que, depois do título, passou a consu-
mir ainda mais o energético com dois touros vermelhos na 
embalagem. E isso é tudo o que Mateschitz quer. 

New York Red Bull e o Red Bull Brasil, com sede em 
Campinas, interior de São Paulo. No total, são mais de 600 
atletas patrocinados pela empresa em todo o mundo. Gente 
pouco conhecida do grande público, mas com credenciais 
junto à "galera" que consome o energético de Mateschitz. 

Uma das maiores criadoras de conteúdo no mundo esporti-
vo, curiosamente a empresa até mantém perfil nas mídias 
sociais mais badaladas do momento - Twitter e Facebook. 
Mas não é um campeão de audiência. No microblog, por 
exemplo, tem apenas 94 mil seguidores. Pouco, considerando-
se o estardalhaço que a marca faz o ano inteiro e comparando 
com outras empresas como a rede de cafeterias Starbucks que 
possui um milhão de seguidores. "Também não é por acaso", 
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