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A promoção de eventos esportivos como estratégia de marketing para fortalecimento do 

relacionamento do público-alvo com a marca: o caso da Red Bull  

 

Resumo: 

 A presente pesquisa tem por objetivo verificar a importância da promoção de eventos 
esportivos no fortalecimento do relacionamento da marca com o público-alvo. A marca em 
questão é a Red Bull, pioneira no segmento de bebidas energéticas. Além de ser conhecida 
por seu único produto, é também referência em marketing. Isso se deve, sobretudo, ao fato de 
promover grandes eventos esportivos que instigam a mídia e geram novas experiências, 
emoções e sensações ao público. 
 Para os fins desta pesquisa, três conceitos do marketing, relevantes nos dias atuais, são 
abordados: o Marketing Esportivo, o Marketing de Relacionamento e o Marketing 
Experencial. A pesquisa de campo foi realizada durante um evento de Rugby universitário 
promovido pela Red Bull, por meio de um questionário semi-estruturado aplicado junto a um 
grupo de participantes do evento. A partir da análise das respostas dos entrevistados buscou-
se descobrir se a experiência proporcionada pelos eventos esportivos é relevante no 
fortalecimento da relação público-marca, o que pode ser constatado devido ao sucesso da 
marca e dos eventos que promove, à crescente quantidade das vendas do produto (segundo 
dados do site Redbull.com) e ao elevado nível de fidelização dos consumidores, o qual 
constata-se na presente pesquisa. 
 
Palavras-chave: Marketing Esportivo; Marketing de Relacionamento; Marketing 
Experencial; Red Bull. 
 

 

1. Introdução 

 

Em um mercado cada vez mais segmentado e saturado pelos meios convencionais de 

publicidade e propaganda, as empresas têm verificado a necessidade de diversificar seus 

investimentos em comunicação, acrescentando novos formatos, para se aproximar de seu 

público-alvo e estabelecer laços mais estreitos com os clientes. O investimento em 

comunicação de marketing, sobretudo as estratégias atuais de marketing experiencial e de 

eventos não são formas de agregar valor ao produto, mas isso ocorre de forma indireta.  

O foco do Marketing é o cliente e suas necessidades, portanto, atua em diversas áreas 

com o mesmo objetivo, o de construir relacionamentos lucrativos de longo prazo. Não 

somente isso, é também o responsável por criar estímulos para motivar o consumidor, a partir 

do conhecimento de seus anseios, a fim de encantá-los ou, no mínimo, corresponder às suas 

expectativas. 
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Marketing é uma via de duas mãos entre o mercado e as organizações, em que estas 
buscam no mercado informações sobre seus desejos e necessidades, recebendo como 
retorno, nesta primeira fase, as informações. Como passo seguinte, as organizações 
passam a oferecer ao mercado os produtos e serviços de acordo com os desejos e 
necessidades dos clientes, tendo como retorno recursos financeiros e clientes 
satisfeitos (SHIMOYAMA; ZELA, 2002; p.2). 

 

Torna-se cada vez mais evidente que o marketing possui responsabilidades associadas 

ao desenvolvimento, sucesso e lucratividade de uma empresa. Os profissionais de marketing 

vêm buscando formas mais criativas e eficazes de se chegar à cabeça e ao coração de seus 

clientes e assim estabelecer vínculos de fidelidade. Em vista disso, as empresas têm percebido 

cada vez mais a necessidade de investir em estratégias de marketing inovadoras.  

A empresa analisada no presente estudo, a Red Bull, tem mais de 27 anos de história, 

emprega cerca de 10.400 pessoas em todo o mundo, contabiliza mais de 50 bilhões de latas de 

energético vendidas e é conhecida mundialmente por apresentar um marketing considerado 

inovador, agressivo e diferenciado. Desde os anos 90 a empresa direcionou sua comunicação 

para o esporte. A marca acredita que focar na criação de eventos gera um impacto muito 

maior junto ao público quando comparado às mídias tradicionais. Com isso, promove 

interação direta do público-alvo com a marca e o produto. 

No presente estudo, pretende-se verificar: i) qual o público alvo da marca Red Bull; ii) 

quais os resultados a empresa espera obter ao promover eventos esportivos e culturais; e iii) 

de que forma a promoção destes eventos fortalece a marca junto ao cliente. Sendo que  o 

objetivo principal é verificar a importância do marketing utilizado pela Red Bull por meio da 

promoção de eventos para o fortalecimento do relacionamento do cliente com a marca.   

A pesquisa se justifica já que o investimento na promoção de eventos vem ganhando 

destaque e reconhecimento como uma das ferramentas capazes de auxiliar as organizações na 

construção da identidade da marca. Apesar disto, o Marketing Experiencial, uma das vertentes 

abordadas na pesquisa, ainda é um tema pouco estudado e sem considerável referencial 

teórico.  

Explorar e conhecer bibliograficamente as vertentes do marketing e suas aplicações foi 

fator indispensável para tal estudo ser realizado, não obstante percebe-se necessária também a 

realização de estudo de caso, com o propósito de compreender o funcionamento das 

estratégias de marketing na prática empresarial. Para tal fim procurou-se escolher uma 

empresa que disponha de inovação e diferenciação na área, portanto observar-se-á a marca 

Red Bull, produtora de bebidas energéticas, mundialmente conhecida. 
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2. Metodologia 

 

A pesquisa, que tem como seu objeto de estudo a marca Red Bull, apresenta 

informações relevantes da empresa, desde sua criação até o planejamento atual de marketing e 

comunicação.  

O estudo configura-se como pesquisa de campo, que conforme Marconi e Lakatos 

(2003, p.186) “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema”.  

Esta pesquisa pode ser classificada quanto à sua natureza como uma pesquisa aplicada 

e quanto à sua abordagem ao problema como qualitativa, que se vale da observação e da 

interação, podendo ser esta por meio digital ou presencial.  

Quanto ao objetivo o estudo pode ser classificado como exploratório, que segundo Gil 

(2008, p.41), “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito e/ou construir hipóteses”.  

Quanto ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, este trabalho divide-se em: i)  

pesquisa bibliográfica, constituída principalmente por livros e artigos científicos da área de 

Marketing e suas vertentes; Que para Marconi e Lakatos (2003, p.183) “sua finalidade é 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto”; e ii) estudo de caso, que envolveu uma pesquisa de campo onde foram 

realizadas entrevistas, por meio de um questionário semiestruturado, à uma amostra de 

pessoas presentes em um evento de rugby universitário promovido pela Red Bull na cidade de 

São Paulo.  

 

3. Fundamentação Teórica 

 

Neste tópico serão apresentados o conceito de Marketing e de suas vertentes 

relevantes para a realização do estudo, enfatizando a importância de cada uma para o 

fortalecimento da relação empresa-cliente, para, em seguida, evidenciar a importância que 

este relacionamento têm nos dias atuais.  

 

3.1. Conceito de Marketing 
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Considera-se importante contextualizar o Marketing e seu objetivo, a fim de discutir e 

entender como gerenciá-lo.  

Para Kotler (2003, p.11):  
 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, 
define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que 
mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, 
serviços e programas adequados para servir a esses mercados selecionados e 
convoca a todos na organização para pensar no cliente e atender ao cliente. 
 

 Já Las Casas (2001, p.26) conceitua marketing da seguinte maneira: 
 
Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 
consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e 
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 
causam no bem-estar da sociedade. 
 

 O escopo do Marketing para Kotler (2000, p.25):  
 

Normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens 
e serviços a clientes, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas. Na verdade, os 
profissionais de marketing envolvem-se no marketing de bens, serviços, 
experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e 
ideias. 
 

 Segundo Honorato (2004, p.5-6): 
 
Por obscurantismo, as pessoas definem marketing de diferentes maneiras. Em 
virtude da constante exposição à propaganda, a maioria das pessoas tende a vincular 
marketing com propaganda, porém marketing não é propaganda. Ele é muito mais 
abrangente, sendo a propaganda uma variável do composto de promoção.  

 

Percebe-se que Honorato compartilha as ideias de Kotler em relação à ampla 

abrangência do marketing. No geral, marketing é entendido como o conjunto de atividades 

voltado para satisfazer as necessidades do cliente. As empresas que o priorizam colocam a 

satisfação e a preferência de seus clientes em primeiro lugar, buscando estabelecer 

relacionamentos lucrativos de longo prazo.  

O marketing é responsável pela definição de metas e objetivos de uma empresa, visto 

que para determinar os objetivos e metas organizacionais é necessário determinar as 

necessidades e os desejos do público-alvo e satisfazê-los mais eficaz e eficientemente do que 

os concorrentes. 

O marketing possui diversas vertentes, e para os fins desta pesquisa, focaremos em 
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três campos de atuação do Marketing nos dias atuais, o Marketing de Relacionamento, o 

Marketing Experencial e o Marketing Esportivo.   

 

3.2. Marketing de Relacionamento 

 

  Atrair e reter clientes é um dos principais focos das ações de Marketing. Diante disso e 

seguindo a premissa de que o “cliente é a alma do negocio”, as empresas devem conhecer e 

compreender seus clientes, saber o que pensam, o que sentem, como compram e utilizam seus 

produtos e serviços. Portanto, visando à fidelização, é cada vez mais necessário e lucrativo 

estreitar o relacionamento entre empresa/cliente.  

  Sendo assim, Kotler (2000, p.51) define o marketing de relacionamento como: 

“conhecer melhor seus clientes, atuais e potenciais, de maneira que você possa atender melhor 

a seus desejos e a suas necessidades, criando uma forte lealdade dos consumidores”. 

  Ainda de acordo com Kotler (2000, p.35): 
 
 O marketing de relacionamento estabelece sólidas ligações econômicas, técnicas e 
sociais entre as partes. Ele reduz o dinheiro e o tempo investidos nas transações. Nos 
casos mais bem-sucedidos, as transações deixam de ser negociadas de tempos em 
tempos e se tornam rotineiras. 
 

  O Marketing de Relacionamento busca estabelecer relacionamentos satisfatórios com 

clientes potenciais: é a qualidade do cliente, em vez da quantidade.  

  Cada vez mais, a concorrência não é entre empresas, mas entre redes de marketing, 

sendo o prêmio conferido à empresa que tiver construído a melhor rede. O princípio 

operacional é simples: construa uma rede efetiva de relacionamentos com os principais 

públicos interessados e os lucros serão uma consequência (KOTLER, 2000, p.35). 

  O marketing de relacionamento tem enfoque na construção de relações e laços entre a 

organização e seus clientes na busca da melhoria desta interação, o que aumenta as chances de 

fidelização dos clientes. É preciso reorganizar o patamar do relacionamento organizacional, 

deslocando os clientes para um nível cada vez mais elevado na escala de valor (GRAHAM et 

al., 2006, p.334). 

  Graham et al. (2006) também afirmam que para que o marketing de relacionamento 

tenha êxito é necessário que ambas as partes sejam beneficiadas. É preciso dar aos clientes a 

oportunidade de ensinar à empresa o que ele deseja. Portanto, o Marketing de Relacionamento 

tem como enfoque a criação de parcerias de longo prazo entre empresa/cliente, bem como o 
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estabelecimento de canais de comunicação eficientes entre as partes, de forma à possibilitar a 

instituição de um relacionamento de aprendizado contínuo da empresa com o cliente  

  No marketing de relacionamento, um profissional de vendas vende uma parceria de 

longo prazo na qual ambas as partes colaboram na identificação de necessidades e no 

desenvolvimento, na manutenção e na atualização de produtos e serviços customizados que 

atendam completamente a essas necessidades (KOTLER, 2000, p.649) 

  O sucesso na construção de um relacionamento duradouro gera satisfação, e clientes 

satisfeitos são mais propensos a se tornarem clientes fiéis, e clientes fiéis são mais 

interessantes, já que tem maior probabilidade de dar à empresa uma participação maior em 

suas preferências. 

 

3.3. Marketing Experiencial 

 

 Também conhecido como Marketing Experimental, esse pode ser considerado a mais 

nova fronteira do Marketing: a Era das Experiências substituindo a Era dos Serviços. O 

Marketing Experiencial surge como uma evolução estratégica das abordagens 

comunicacionais, em função da transformação do público e do relacionamento que as marcas 

visam estabelecer.  

 O Marketing Experiencial se diferencia do Marketing tradicional. Assim como afirma 

Bezzera e Covaleski (2014, p.240 apud SCHMITT, 2002), o marketing experiencial pode ser 

definido por quatro características básicas que o diferenciam da prática tradicional: 

 • Consumo como experiência: é através das situações de consumo que as marcas se 

relacionam com os consumidores e é possível substituir os valores funcionais atrelados 

ao momento da compra por sensoriais, emotivos, cognitivos, comportamentais e de 

identificação.  

 • Experiência holística: o consumo não se dá unicamente na relação entre o 

consumidor e o produto, mas a partir de uma reflexão sociocultural que pode ser 

proposta pela marca.  

 • Consumidores racionais e emocionais: os seres humanos querem se entreter, querem 

ser estimulados com emoções e desafios. Não se pode mais pensar nos consumidores 

somente como racionais, são também movidos por sentimentos.  

 •  Estratégias híbridas: o marketing experiencial não se limita à utilização de apenas 

uma metodologia. Faz uso das ferramentas adequadas em cada situação, para atingir o 
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resultado projetado.   

 

 O Marketing Experiencial se refere as experiências reais onde o consumidor se vê 

envolvido com a marca. Além disso, o Marketing Experiencial é responsável por criar uma 

identidade para a marca e atrelar a ela valores que possam ser percebidos e aceitos pelo 

consumidor.  

 Além de melhorar a imagem da empresa e promover uma participação direta com o 

publico, o Marketing de Experiências tem como intuito estimular os sentidos, fazendo com 

que o consumidor enxergue a marca como parte de sua vida, fornecendo informação 

suficiente para que a decisão de compra seja inteligente e ponderada, já que se trata de uma 

forma direta de se comunicar com seus clientes e diminuir a probabilidade de distorções da 

mensagem que se deseja transmitir. Todavia, deve haver uma verdadeira interatividade entre 

consumidor e empresa.  

 De acordo com Pereira (2005, p.69), “para que os consumidores estejam envolvidos, e à 

semelhança da construção de uma relação, necessitará de existir confiança e descoberta 

constante, para que prevaleça no tempo e se possa desenvolver”. 

 

 Segundo Schmitt (2002, p.45 e 47): 

 
O marketing experimental também oferece uma nova abordagem para as marcas. 
Como já dissemos, a abordagem tradicional considera a marca um identificador 
estático dos produtos de uma empresa, pelo uso do nome, do logotipo e dos slogans. 
Esse serviço identificador, na realidade é uma função essencial da marca. Contudo, 
ela não é meramente um identificador, em primeiro ligar e principalmente, ela é uma 
fornecedora de experiências. […] Os consumidores querem ser estimulados, 
divertidos, instruídos e desafiados. Eles procuram marcas que lhes possam oferecer 
experiências e depois passem a fazer parte da sua vida”. 
 

  De acordo com Pereira (2005, p.3 apud PHILLIPS; BAUMGARTNER, 2002), o 

consumidor procura experiências, fantasias, emoções e divertimento. Portanto, entende-se que 

a finalidade do consumo é o prazer emocional que é experimentado. As emoções e as 

experiências vividas no consumo, ao funcionarem como uma fuga ao quotidiano, aos 

computadores e à realidade virtual, permitem uma interação muito forte entre as marcas e os 

consumidores, criando também um grande impacto no humor e nos sentimentos pessoais de 

cada um (PEREIRA, 2005, p.3 apud GOBÉ, 2001).   

  Para Pereira (2005, p.69), “ao viver estas experiências com a marca, esta aproxima-se 

vertiginosamente do consumidor, proporcionando simultaneamente momentos de lazer. Desta 
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forma, é alcançada a diferenciação e é desenvolvida uma inovadora forma de contato entre o 

consumidor e a marca”. 

  Desse modo, o marketing experiencial oferece ações de comunicação que se 

aproximam ao máximo do público, com o intuito de partilhar momentos únicos junto ao 

consumidor. Esse interesse, em momento algum desvincula-se do propósito da efetivação da 

compra, entretanto, o faz de forma distinta e singular para cada indivíduo (BEZZERA; 

COVALESKI, 2014, p.240). 

  Segundo Bezzera e Covaleski (2014, p.241 apud SCHMITT, 2004), dentro das 

estratégias do Marketing Experimental, podemos distinguir cinco campos principais de 

atuação: marketing sensorial (sentidos), marketing dos sentimentos (emoções), marketing do 

pensamento (intelecto), marketing de ação (comportamento) e marketing de identificação 

(individualidade).  

  Cada uma dessas possibilidades têm características específicas e impulsiona o público 

para uma interação distinta. As ações, frequentemente ocorrem utilizando vários dos 

estímulos. Essas experiências são chamadas de “híbridos experimentais”, quando mesclam 

dois ou mais módulos experimentais estratégicos ou “experiências holísticas”, quando tem por 

objetivo atingir os cinco apelos.  

  Podemos concluir que a marca deixou de ser somente um elemento identificador. A 

marca, na sociedade contemporânea, adquiriu vida, sua própria identidade, e promove uma 

comunicação direta com os consumidores. Atualmente a marca pode exercer certa influência 

no comportamento do consumidor.  

  Então, com o objetivo de tentar criar experiências que envolvam os consumidores a 

fim de os conduzir a memórias posteriores que os levarão à preferência e à fidelização da 

marca no momento da efetivação do consumo, as empresas têm investido cada vez mais em 

patrocínio de eventos. 

  De acordo com Bezzera e Covaleski (2014, p.242), o patrocínio de eventos tem se 

mostrado uma vasta área de atuação para ações de marketing experimental. E os eventos 

acabam por complementar as campanhas veiculadas na mídia. A vivência dos eventos 

provoca sensações e pensamentos que serão guardados como lembranças associadas às 

marcas na mente dos consumidores, sejam elas positivas ou negativas.  

 A principal tarefa dos eventos é estabelecer um envolvimento intenso e emocional 

junto a prospects, consumidores habituais e fãs da marca, atraindo de forma natural os 

primeiros e aumentando o grau de relacionamento dos demais com a empresa.  Outra 
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contribuição fundamental dessa ferramenta é transferir à marca a boa imagem do próprio 

evento, agregando a ela, de forma imanente, uma série de valores que as características e os 

participantes do espetáculo possam ter (BEZZERA; COVALESKI, 2014, p.242 apud 

SAMPAIO, 2002, p.115). 

  A promoção de eventos é, portanto, uma das maneiras mais eficazes de estreitar o 

relacionamento do público com a marca, tanto para fortalecer os laços com os consumidores 

habituais como para atrair novos consumidores.  

 

3.4. Marketing Esportivo 

 

 Para Melo Neto (1995, p.34), “marketing esportivo trata-se de um tipo de marketing 

promocional que se diferencia da propaganda tradicional”. 

  Segundo Bertoldo (2000), “marketing esportivo é um conjunto de ações voltadas à 

prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes e associações, seja pela promoção de 

eventos e torneios ou pelo patrocínio de equipes e clubes esportivos”. 

 Segundo Pozzi (1998, p.71), “a indústria esportiva ainda não está pronta para parar de 

crescer. Atualmente os esportes não ocupam uma parte tão grande do orçamento não-essencial 

de uma família, de maneira que não é provável que as despesas em esportes sejam cortadas 

em caso de recessão”.  

 A indústria esportiva é uma das mais lucrativas do planeta, movimentando algo em 

torno de US$ 1 trilhão por ano (MENEZES, 2011). Apesar de este não ser um dado numérico 

recente, a cada ano o Marketing esportivo vem ganhando destaque e chamando a atenção de 

empresas que estão reconhecendo o valor estratégico da indústria esportiva, por isso a 

publicidade em eventos esportivos e patrocínios tem se tornado cada vez mais comum. 

Principalmente no que tange aos eventos, preferência de investimento da maioria das 

empresas, por oferecer maior estabilidade e fornecer maior possibilidade de uma construção 

forte de marca na mente dos consumidores.  

 Segundo Melo Neto (1995), ao associar a imagem do atleta, do clube e do esporte em 

geral à marca, produto e nome da empresa patrocinadora, o marketing esportivo torna-se um 

elemento na estratégia de valorização, divulgação e, se necessário, rejuvenescimento da 

marca/produto. 

  O marketing esportivo atinge o consumidor durante seu momento de lazer, fazendo 

com que a propaganda seja melhor percebida e apreciada, chegando de forma sutil e por meio 
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de associações. Além disso, o esporte provoca uma mistura de sensações no público, o que 

automaticamente torna o marketing esportivo mais envolvido com as emoções do 

consumidor.  

  Ainda de acordo com Melo Neto (1995), a emoção do espetáculo esportivo é 

transferida inconscientemente, estabelecendo a associação da marca e do produto com os 

ingredientes emocionais do esporte. 

  A segmentação de mercado é fator essencial para o sucesso de uma organização que 

investe no marketing esportivo. É importante escolher a modalidade esportiva que mais se 

identifica com o público-alvo da empresa patrocinadora, o atleta ou a equipe que compartilha 

dos mesmos valores e crenças da empresa, os tipos de eventos que sejam condizentes com os 

objetivos e a cultura da empresa. 

   Como afirma Melo Neto (1995, p.31), para se obter êxito na escolha do mercado: 

 
 O marketing esportivo ganha maior eficácia quando o evento ou o produto 

(atleta, equipe e clube) estão diretamente relacionados ao segmento de 
mercado — ou seja, os clientes devem ser praticantes e entusiastas da 
modalidade esportiva objeto do evento, bem como torcedores da equipe e 
do clube objeto do evento, bem como torcedores da equipe e do clube 
objeto de patrocínio. Se o patrocinado é um atleta, o seu perfil pessoal e 
profissional deve ser condizente com o perfil da empresa patrocinadora. 

 
  Na mesma proporção que a empresa, ao associar sua imagem a um atleta ou equipe, 

obtém vantagem competitiva no mercado, pode também obter desvantagem caso o atleta aja 

de forma inadequada ou aconteça algo de forma inesperada. Portanto, o marketing esportivo é 

um investimento arriscado, é um ramo dependente de diversas forças não previsíveis e 

controláveis.  

 

4. A Red Bull  

 

Dietrich Mateschitz, inspirado pelas bebidas funcionais do Extremo Oriente, que 

conheceu durante uma viagem à Tailândia, fundou a empresa Red Bull em meados da década 

de 1980, na Áustria. O visionário empresário, com o apoio de Chaleo Yoovidhya, criou a 

fórmula da Red Bull Energy Drink e desenvolveu o conceito de marketing único da Red Bull. 

Em 1987, no dia 1o de abril, a Red Bull Energy Drink foi vendida pela primeira vez no 

mercado da Áustria. Não foi apenas o lançamento de um produto completamente novo, como 

o nascimento de uma categoria totalmente nova de produtos. 
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Atualmente, a Red Bull está presente em mais de 167 países e de acordo com o site da 

marca (Disponível em: <http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Dadosdaempresa>. 

Acesso em: 05.Maio.2016): 

 
A empresa chegou ao Brasil em 1999 e surpreendeu os consumidores com uma nova 
categoria de bebidas e com uma marca de personalidade semelhante ao jeito de ser 
brasileiro: dinâmica, auto-irônica, festiva e com a mente aberta a novidades. 
Atualmente a Red Bull detém a liderança no mercado de energéticos, desenvolvendo 
e impulsionando a categoria. 
 

O sucesso da marca, tanto mundialmente quanto no Brasil, provém das ferozes 

estratégias de marketing utilizadas. A empresa detém cerca de 35% de seu faturamento 

investidos com o objetivo de se diferenciar ao máximo de seus concorrentes.  

“O sucesso de Red Bull no Brasil é resultado de uma inovadora estratégia de 

marketing, sustentada por ações diferenciadas que aproximam o público de experiências 

completamente novas. De acordo com Dietrich Mateschitz, criador da Red Bull, o segredo 

está no posicionamento da marca, completamente fora dos padrões: ‘Nós não levamos o 

produto para o consumidor, nós trazemos o consumidor para o produto” (Disponível em: 

<http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Dadosdaempresa>. Acesso em: 

05.Maio.2016). 

A estratégia de Marketing da marca possui 4 pilares: A publicidade e propaganda, o 

consumer collecting, o patrocínio a atletas e a promoção de eventos em diversas áreas. “Nosso 

marketing é focado em sampling (distribuição de amostras) e patrocínios de eventos que 

ajudam a incorporar o espírito da Red Bull. Não trazemos o produto até o consumidor, mas o 

consumidor até o produto.” (MATESCHITZ, 2006) 

A empresa identificou como seu público-alvo, os jovens dinâmicos, desportistas, 

despojados, trabalhadores e condutores, e posicionou suas estratégias de marketing com foco 

neste público. A Red Bull é uma marca que pode ser descrita como “jovem”, abrangendo uma 

faixa etária que começa com jovens de 16 anos e vai até adultos de 50.  

A Red Bull viu nos esportes a guinada de imagem para a marca e investiu 

principalmente na produção de eventos esportivos, na aquisição de equipes desportivas e no 

patrocínio de atletas. A Red Bull optou por atrelar sua imagem diretamente ao esporte 

justamente por ser o que a marca quer passar a respeito de sua bebida energética: a idéia de 

força, agilidade e rapidez. 

 Só no Brasil, a marca patrocina 20 atletas e em todo o mundo são mais de 600 atletas 
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de diferentes modalidades esportivas. Além disso, a marca promove eventos das mais 

variadas categorias por todo o mundo. 

Hoje, a Red Bull, além de ser uma empresa vendedora de bebidas energéticas, é 

também uma empresa produtora e fornecedora de conteúdo, sobretudo de esportes radicais, 

destacando-se neste quesito como uma das principais no mundo.  

 

5. Estudo de Caso  

 

 A pesquisa de campo foi realizada por meio de aplicação de questionário junto ao 

público presente em um evento de Rugby universitário promovido pela Red Bull. Trata-se da 

etapa brasileira do Red Bull Uni 7’s, campeonato mundial de rugby universitário, que ocorreu 

na cidade de São Paulo - SP. A equipe vencedora desta etapa representará o Brasil na final 

mundial do evento, que será realizada no Reino Unido. 

 A amostra da pesquisa foi um total de 46 pessoas; entre elas, universitários, fãs de 

esporte e atletas. Não houve como estimar o público total presente no evento e os 

respondentes foram selecionados por conveniência, segundo a disponibilidade em participar 

da pesquisa.  

 O intuito da aplicação do questionário, que continha 10 perguntas, foi fazer um 

levantamento do público consumidor da marca e suas características como: faixa etária, renda 

mensal e gosto por esportes, bem como investigar as influências de consumo da marca, os 

motivos relevantes na decisão de consumo, o nível de fidelização pelo produto e por fim, o 

nível de relevância que os eventos esportivos têm no fortalecimento do relacionamento da 

marca com o público.  

 

5.1. Resultados da Pesquisa 

 

 A respeito das características do público: 96% dos entrevistados afirmaram gostar e/ou 

praticar esportes, apenas 4% responderam não praticar e/ou não gostar de esportes. A maioria 

dos entrevistados estava na faixa etária dos 21 aos 25 anos, mais precisamente 43% dos 

respondentes. Os demais dividiram-se da seguinte forma: 33% entre 15 e 20 anos, 20% entre 

26 e 30 anos e apenas 4% acima dos 36 anos. Nenhum respondente apresentou idade entre os 

31 e 35 anos. Sendo assim, 76% do público entrevistado, presente no evento, apresentou idade 

entre 15 e 25 anos. Apesar de não se poder inferir sobre a representatividade da amostra desta 
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pesquisa, pode-se arriscar em dizer que o público presente no evento é justamente o público 

para o qual a Red Bull direciona seus produtos e esforços de marketing: o público jovem, 

ativo, dinâmico, despojado, esportista, estudante e/ou que tem um estilo de vida agitado.  

 Foi feito também o levantamento da média de renda do público presente, ainda que este 

não seja o foco da pesquisa e nem da empresa, uma vez que a marca classifica seus 

consumidores por “estilo de vida” e não por aspectos demográficos ou socioeconômicos. 

Todavia, no que tange à renda, 37% afirmou receber entre 1 e 3 salários mínimos; 22% até 1 

salário mínimo; 17% entre 3 e 6 salários; 13% mais de 6 salários mínimos e apenas 11% 

afirmaram não ter renda mensal. 

 A respeito da frequência de consumo do produto Red Bull Energy Drink, 50% dos 

entrevistados são consumidores assíduos do produto, 39% consomem o produto, mas não 

frequentemente e apenas 11% afirmaram não serem consumidores do energético.  

 
Figura 1: Frequência de Consumo 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

 Em relação a influência inicial ao consumo do energético, para os que o consomem, 

podemos verificar, através do gráfico da Figura 2, que 42% afirmou ter sido influenciado por 

amigos, enquanto 29% relatou ter sido influenciado ao participar de eventos esportivos 

promovidos pela marca e 16% por patrocínios da marca a atletas e/ou eventos; apenas 2% 

respondeu que o sabor do produto o influiu a se tornar consumidor. Estes dados evidenciam 
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que a estratégia de marketing adotada pela empresa, baseada em 4 pilares, dá certo. As 

estratégias voltadas para o sampling e o patrocínio de eventos levam o consumidor até o 

produto. Além da experiência de consumo, a marca oferece diversas outras experiências para 

o consumidor quando o mesmo participa de eventos inovadores que o estimulam com 

emoções e sensações diferentes do habitual. Uma vez que o consumidor se torna habitual e fã 

da marca, ele mesmo faz o marketing da marca dentro de seu ciclo de relacionamentos e pode 

incentivar o consumo do produto relatando suas experiências com a marca. Ou seja, gerar este 

“boca-a-boca” positivo é parte fundamental na estratégia da marca.   

 
Figura 2: Influência ao Consumo 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

 No que tange a relevância na decisão de consumo do produto Red Bull Energy Drink 

frente à concorrência, listou-se os seguintes motivos: preço, qualidade do produto, status 

associado ao produto, sabor do produto, benefícios funcionais associados à composição do 

produto e associação da marca a eventos esportivos. O respondente pôde marcar mais de uma 

alternativa. Sendo assim, a qualidade do produto foi a opção de 33% e o sabor do produto 

representou 25% da população da amostra, enquanto preço não foi opção para nenhum dos 

entrevistados. Evidencia-se desta forma que o alto nível de qualidade do produto é 

diretamente proporcional ao alto preço cobrado pelo produto, e que os consumidores optam 
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por alta qualidade ao invés de baixo preço.  

 
Figura 3: Motivo do Consumo 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Considerando o conceito do produto, foi feito um levantamento sobre o que leva o 

consumidor a fazer uso do produto. Para isso listou-se as seguintes alternativas de resposta: 

necessidade de energia para ficar acordado a fim de estudar e/ou trabalhar; necessidade de 

energia para praticar esportes; a fim de aproveitar a noite em uma festa ou com os amigos; 

porque identifica-se com algum atleta patrocinado pela marca; ou no dia-a-dia, porque sente 

que a bebida te deixa ativo/criativo/inovador/divertido (qualquer uma das opções citadas ou 

outra reação similar que a bebida lhe proporciona). O entrevistado pôde marcar mais de uma 

alternativa. Como mostra o gráfico da Figura 4, a finalidade de aproveitar a noite é a principal 

razão de consumir o energético para 40% dos entrevistados. A necessidade de energia para 

ficar acordado e para praticar esportes também mostrou ser, para 48% do público, um forte 

apelo para o consumo. 

De acordo com a própria publicidade da marca, o energético tem o intuito de “dar asas” ao 

consumidor, ou seja, fornecer energia para que, após o consumo ele possa fazer o que desejar. 

No site da marca, encontra-se uma sessão denominada “Quando Beber”, que traz diversos 

motivos para o consumo do energético: durante uma viagem, durante palestras ou sessōes de 

estudo, no trabalho, quando pratica esportes, quando joga videogame ou quando sai de dia ou 
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de noite. Ou seja, o posicionamento da marca atinge diferentes pessoas com diferentes 

atividades.  

 
Figura 4: Por que consumir? 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

 Em relação à fidelização à marca, foi indagado ao entrevistado se ele trocaria o 

consumo do Red Bull Energy Drink por outro energético e porquê, em caso de troca. 50% dos 

respondentes demostraram fidelidade à marca ao afirmar que não a trocariam por outra marca 

concorrente; 39% afirmaram que trocariam o consumo por outro energético e 11% da amostra 

não consomem o produto. A justificativa de todos os entrevistados, que afirmaram existir a 

possibilidade de troca por outro produto concorrente, foi em relação ao preço.  

 A Red Bull foi pioneira no mercado na categoria de bebidas energéticas, e 

praticamente representa a categoria no consciente dos consumidores, ou seja, é a marca 

“referência” no setor. Alguns dos entrevistados da pesquisa inclusive alegaram conhecer 

apenas a Red Bull quando se fala em bebida energética.  

Como pode ser observado na figura 5, a pesquisa também buscou analisar a 

preferência esportiva dos entrevistados com intuito de verificar se a marca está presente de 
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alguma forma nas modalidades citadas. Pelo fato da pesquisa ter sido realizada em um evento 

de Rugby, é notável a grande preferência dos presentes pelo esporte.  

Dos esportes citados pelos entrevistados, a Red Bull está presente - seja por meio de 

patrocínio a atletas das modalidades, propriedade de equipes inteiras, que levam o nome da 

marca, ou através da realização de eventos esportivos em algum lugar do mundo - em 

praticamente todos. Dentre os citados na pesquisa, o único onde a marca não investe é o 

Tênis. Além disso, no universo da luta, a marca direciona seus investimentos somente para o 

Karatê.  

 
Figura 5: Esportes Preferidos 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 

  

6. Conclusão 

 

Sobre a relevância da experiência proporcionada pelos eventos esportivos promovidos 

pela Red Bull no fortalecimento da relação público/marca, 85% dos presentes afirmaram ser 

relevante sim. Além disso, 45% dos respondentes afirmaram que a influência para o consumo 

do produto veio da participação em eventos ou por meio de patrocínios a atletas e eventos. É 

sabido que a marca considera a promoção de eventos como a melhor maneira de estreitar seu 

relacionamento com seu público alvo.  A empresa faz uso de uma inovadora estratégia de 

marketing, sustentada por ações diferenciadas que aproximam o público de experiências 

completamente novas, que leva o consumidor ao o produto e não o produto ao consumidor.  
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Foi constatado também que o hábito de consumo do produto Red Bull Energy Drink 

responde à proposta da marca, oferecer energia adicional para determinadas atividades, e este 

hábito se expressa por meio das experiências proporcionadas pelos eventos. A Red Bull optou 

por atrelar sua imagem diretamente ao esporte justamente por ser o que a marca quer passar a 

respeito de sua bebida energética: a ideia de força, agilidade e rapidez. 

Conclui-se, portanto, que a marca está no caminho certo de acordo com a perspectiva 

do público. Os eventos da marca atraem não apenas consumidores já fiéis à marca, como 

potenciais consumidores e também não consumidores. Ainda, a empresa acredita no 

marketing “boca-a-boca” e no potencial de consumo e de influência dos jovens em seus ciclos 

de relacionamentos.  

Sobretudo, a Red Bull se tornou mais que uma marca de produto energético, mas 

também um produtor de eventos e conteúdo esportivo, tendo sua marca intimamente 

relacionada aos esportes.   

Como limitação da pesquisa esbarrou-se com o fato de que a empresa tem regras 

claras sobre não falar de si mesma e de suas agressivas estratégias de marketing. Nenhum 

colaborador da empresa pode dar entrevistas individuais. Devido a isso não foi possível 

realizar entrevista direta com nenhum representante da empresa presente no evento. 

Entretanto, praticamente tudo o que se procurou verificar por meio de entrevistas pode ser 

constatado devido ao sucesso da marca e dos eventos que promove, à crescente quantidade 

das vendas do produto (segundo dados do site Redbull.com) e ao elevado nível de fidelização 

dos consumidores, o qual constata-se na presente pesquisa.  
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