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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o investimento, por parte da esfera privada, em 

eventos culturais não apenas em benefício próprio, mas também em benefício da sociedade 

através de planejamento a longo prazo, inovação e coerência. Trata-se de um estudo de caso 

de dois eventos de uma das marcas de maior sucesso no mundo: Red Bull. Primeiramente, 

faz-se necessário o estudo sobre cultura e a sua relação com o marketing. Em um segundo 

momento, estudaremos o patrocínio como aspecto motivador, de aprendizado e 

relacionamento com o consumidor. Por fim, citaremos alguns exemplos de atividades 

apoiadas pela empresa e, mais especificamente, analisaremos a aplicação da ação cultural em 

dois eventos musicais de propriedade da marca, o Red Bull BC One, e, principalmente, o Red 

Bull Music Academy. Para tanto, a relevância para o público será comentada sob os aspectos 

de conteúdos propostos pelos eventos, a opinião dos participantes e a inclusão do público nas 

diversas etapas que compõem as atividades. A repercussão nas redes sociais também será 

levada em conta para percebermos a assimilação do público sobre os conteúdos levando em 

conta as menções à marca. Como aporte teórico, optou-se por autores da área da cultura; além 

de estudiosos do marketing e entretenimento.  
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ABSTRACT 

 

This current work has the objective to analyse the investemnt, by private companies, of 

cultural events, not only to benefit themselves, but also in order to help the society throught a 

long-term projection, innovation and coherence. It‟s a study case about one of the most 

successful brands of the world will be studied: the Red Bull. At first, it‟s necessary a study 

about culture and the relation with marketing. In a second moment, it, we‟ll study the 

sponsorship as motivational aspect, as learning and relation with the consumer. Lastly, we‟ll 

mention some examples of activities supported for the company and, more specifically, 

examine the use of cultural actions at two brand‟s ownership musical events: the Red Bull BC 

One, and, mainly, the Red Bull Music Academy. For this, the relevance for the public will be 

studied under the aspects of the contents proposed by the events, the opinion of the 

participants and the people inclusion at the innumerable stages of the actions.  The 

repercussion on the social network will be also considered as well in order to understand if the 

people absorbed properly the subject bearing in regard the mentions to the brand. As 

theoretical support, it‟s chosen authors who work with culture, marketing and entertainment. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A origem de uma das empresas mais valiosas do mundo, a Red Bull, com faturamento 

de 4,2 bilhões de euros (US$ 5,6 bilhões) em 2011
1
, se deu em 1982, em umas das viagens a 

negócios no oriente médio, o austríaco Dietrich Mateschitz, então executivo de uma 

multinacional do seu país. No referido ano, o empresário tomou conhecimento de uma bebida 

energética capaz de manter acordados diversos profissionais que trabalhavam de madrugada 

naquela região enquanto passeava de táxi em Bangkok, na Tailândia, quando percebeu que o 

motorista que o guiava estava tomando alguma bebida de gosto agradável e que tinha por 

efeito manter os taxistas acordados durante a noite.
2
 A bebida, apesar de até então não ter um 

sabor atraente, despertou a atenção de Dietrich, que tratou de conhecer a fábrica daquele 

produto.  

Após obter acesso a composição do energético, Dietrich conseguiu importá-la para a 

Europa e em 1984 fundou a Red Bull. Entretanto, o lançamento para o mercado se deu apenas 

em 1987, na Aústria, com sede na cidade de Fuschl am See, próximo a capital Salzburg, a 

partir do Red Bull Energy Drink . A empresa já vendeu 30 bilhões de latinhas (até 2010), 

conta com 7.758 funcionários e está presente em 160 países, inclusive o Brasil, desde 1998.
3
  

Red Bull é uma referência ao nome oriental da bebida, chamada de Krating Daeng 

(em Tailandês), que em português significa Touro Vermelho. A analogia se deve ao suposto 

efeito do energético: A energia de um touro e sua coloração avermelhada simbolizando 

disposição. Entretanto, a referência ao animal também pode ter explicação devido ao 

aminoácido não essencial (ou seja, sintetizado pelo ser humano, encontrado na bile) Taurina, 

presente na bebida pelo seu feito desintoxicador, facilitando a excreção de substâncias que 

não são mais importantes para o corpo.
4
 

Apesar de funcional, o austríaco sabia que a bebida deveria receber algumas alterações 

na composição a fim de torná-la agradável junto paladar do consumidor ocidental, porém sem 

perder o efeito “despertador”. Por isso, além da Taurina, estão presentes na composição da 

bebida a cafeína, a glucoronolactona, carboidrato também produzido no corpo através da 

glicose com função desintoxicante, além de Vitamina B em proporções adequadas para o 

                                                             
1Disponível em < http://www.panoramabrasil.com.br/industrias-disputam-mercado-de-energeticos-

id86029.html> Acessado em 04 mai 2012. 
2 Disponível em <http://rbbr.wordpress.com/dietrich-mateschitz/> Acessado em 22 mai. 2012. 
3
 Disponível em < http://diariodeumaengenheiraquimica.blogspot.com.br/2012/07/red-bull.html> Acesso 

em 09 nov. 2011. 
4  Disponível em <http://www.ativo.com/Canais/Pages/Benef%C3%ADciosdaTaurinanoorganismo.aspx> 

Acessado em: 04 mai.2012. 

http://www.panoramabrasil.com.br/industrias-disputam-mercado-de-energeticos-id86029.html
http://www.panoramabrasil.com.br/industrias-disputam-mercado-de-energeticos-id86029.html
http://rbbr.wordpress.com/dietrich-mateschitz/
http://diariodeumaengenheiraquimica.blogspot.com.br/2012/07/red-bull.html
http://www.ativo.com/Canais/Pages/Benef%C3%ADciosdaTaurinanoorganismo.aspx
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efeito e apreciação. Dessa forma, Dietrich investiu pouco mais de US$ 500 mil dólares para 

criar a Red Bull, bebida voltada especialmente para jovens entre 18 e 29 anos de idade que 

estão sempre presentes em festas e necessitam de algo que os mantenham animados durante a 

madrugada.
5
. 

A faixa etária alvo é justificada inclusive pelo programa de SBM (Student Brand 

Manager) criado pela Red Bull. São equipes de universitários que promovem os pequenos 

eventos e atividades da marca dentro das instituições de ensino sempre através do little beetle 

ou Red Bull Mini, como são chamados os carros personalizados da marca.  

A partir daí, a empresa começou a formar a sua identidade para o público, procurando 

atrair não apenas pelo produto em si, mas também pelas suas características intangíveis. Para 

alcançar tal objetivo, a marca, segundo dados de mercado
6
, investe 35% da sua receita 

(estimada em € 21 bilhões em 2009) em marketing, o que inclui o Brand Entertainment 
7
, no 

qual estão incluídos os eventos proprietários
8
, que representa quase metade desse montante

9
. 

Tal prática permite que a empresa divulgue seu produto de forma exclusiva, favorecendo a 

fixação da marca e pleno conhecimento de quem está por trás dos eventos. Não é à toa que a 

Red Bull está presente em 164 países, participação de mercado mundial de 40% e, segundos 

dados do Instituto Nielsen, 50% no Brasil.
10

 Nos capítulos três e quatro (ver tópicos 3.1, 3.2 e 

4.4), especificaremos quais pessoas e áreas do esporte e cultura possuem investimento da 

marca. 

Enquanto marcas como Coca-Cola, AMBEV e Cervejaria Itaipava investem e apostam 

na tradição das suas empresas proprietárias para crescerem no mercado de energéticos, a Red 

Bull consegue manter a liderança através da sua própria opção em seguir somente nesse 

segmento de bebidas. Talvez até pela sua especialidade ser somente essa, os consumidores 

confiem mais na qualidade e eficiência do produto.  

                                                             
5 Disponível em <http://plugcitarios.com/2012/03/13/propagandas-bem-boladas-versao-red-bull/> Acessado em 

15 abr. 2012. 
6Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/77311_UM+GOSTO+AMARGO+DO+PASSADO> 

Acesso em 02 mai. 2012. 
7 Em português, entretenimento de marca, são formas de envolvimento de marca ligadas ao entretenimento como 
veiculação em celulares,  advergames (jogos que incluem divulgação de marcas), séries e novelas multi-

plataforma, criação de eventos proprietários, merchandising em filmes e em televisão. Disponível em 

<http://arnaldorabelo.blogspot.com.br/2008/02/investimentos-em-contedo-de-marca.html> Acessado em: 18 jun. 

2012. 
8 Organização e realização dos eventos de exclusividade de uma única marca. 
9Disponível em: < http://mundodomarketing.com.br/cases/7053/red-bull-investe-em-esportes-radicais-e-acoes-

de-risco-para-dar-asas-ao-desejo-dos-consumidores.html> Acesso em 04 mai. 2012. 
10  Disponível em: < http://www.panoramabrasil.com.br/industrias-disputam-mercado-de-energeticos-

id86029.html> Acessado em 04 mai. 2012. 

http://plugcitarios.com/2012/03/13/propagandas-bem-boladas-versao-red-bull/
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/77311_UM+GOSTO+AMARGO+DO+PASSADO
http://arnaldorabelo.blogspot.com.br/2008/02/investimentos-em-contedo-de-marca.html
http://mundodomarketing.com.br/cases/7053/red-bull-investe-em-esportes-radicais-e-acoes-de-risco-para-dar-asas-ao-desejo-dos-consumidores.html
http://mundodomarketing.com.br/cases/7053/red-bull-investe-em-esportes-radicais-e-acoes-de-risco-para-dar-asas-ao-desejo-dos-consumidores.html
http://www.panoramabrasil.com.br/industrias-disputam-mercado-de-energeticos-id86029.html
http://www.panoramabrasil.com.br/industrias-disputam-mercado-de-energeticos-id86029.html
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Entretanto, não é nosso interesse analisar as marcas, as suas qualidades e comparar sua 

forma de comunicar o produto ao público, mas sim avaliar a importância da ação cultural dos 

eventos culturais, com ênfase no Red Bull BC One e RBMA.  

Como metodologia, baseamos a construção do trabalho com foco principal nas 

informações fornecidas pela Red Bull através do seu site oficial e dos eventos derivados, além 

da cobertura jornalística de sites e blogs sobre as atividades da empresa. Em um segundo 

momento, foi feita uma análise do papel das redes sociais para a empresa, procurando 

verificar o diálogo entre empresa-consumidor pré e pós-eventos. 

O trabalho está divido em quatro capítulos. No primeiro deles, discutiremos os vários 

conceitos para o termo cultura e diferenciaremos marketing cultural de ação cultural. É um 

assunto controverso entre autores e será destacado por acreditarmos que a utilização incorreta 

pode acarretar em prejuízo para o estudo do nosso objeto. Entretanto, podemos dizer que 

esses dois modelos são utilizados pela propriedade privada como uma forma de monetizar a 

cultura, e, de alguma forma, beneficiar a sociedade. Especificamente, estudaremos que 

modelos culturais de fato produzem o conhecimento, que leve o indivíduo para fora do 

contexto em que se está para ver outra coisa, para ver além.   

No segundo capítulo, abordaremos o patrocínio e o marketing de relacionamento como 

forma de minimizar a distância habitual entre consumidor-marca, que muitas vezes é limitada 

apenas ao momento da compra do produto. 

O terceiro capítulo abrirá a discussão sobre nosso objeto com discussão sobre 

entretenimento, a presença da marca a nível mundial e como essa presença possibilita a 

chamada hibridização cultural (tradução cultural) entre os povos. 

O último capítulo discutirá dois eventos da Red Bull como exemplo de possível 

contribuição cultural oferecida à sociedade: Red Bull BC One e Red Bull Music Academy. 

Analisaremos como esses eventos induzem trocas culturais e de que forma o público recebe 

essas informações. Para tal, estudaremos a participação do público nas redes sociais e o  

retorno que a marca recebe de acordo com a resposta das pessoas para as atividades 

promovidas. Nesse ponto, retomaremos autores estudados em capítulos anteriores, como Hall 

(2006), Kotler (2006), Shiffman e Kanuk (2000), entre outros, de modo a estabelecer relação 

com o discurso dos autores ou, por ventura, desconstruir alguns conceitos. 

 

 

 

 



14 
 

1 CULTURA E DIFERENÇAS ENTRE MARKETING CULTURAL E AÇÃO 

CULTURAL 

 

Neste capítulo, estudaremos conceitos de cultura e o que diferencia o marketing 

cultural de ação cultural. O estudo é necessário, pois, antes de avaliarmos se a Red Bull é 

capaz de contribuir culturalmente para o seu público através da promoção de um evento, é 

preciso entender os aspectos da possível contribuição. Além disso, é preciso ter consciência 

de como se dá a prática do investimento em eventos como retorno não só para consumidor, 

mas para a marca. Dessa forma, esclarecer a diferença entre marketing cultural e ação cultural 

é imprescindível, visto a constante confusão conceitual entre autores. 

 

1.1 Entendendo a Cultura 

 

Conceituar o termo cultura é das tarefas mais difíceis. Isso porque a própria cultura 

sofre constantes mudanças, sejam elas internas, resultante do próprio sistema cultural, ou 

externas, que são o resultado da interação de um sistema cultural com o outro (LARAIA, 

2007, p.100), não dá para sacramentar um modelo ideal, ou superior. Diante dos vários 

aspectos que podem ser discutidos sobre cultura, optaremos por aqueles que melhores 

representam essa pesquisa. Por isso, é importante dialogar entre os autores de forma concisa o 

bastante para o estudo do nosso objeto. 

Quando falamos de cultura no século XXI, principalmente a cultura proporcionada 

pelas grandes marcas, percebemos o seu sotaque de entretenimento, lazer e descontração. 

Entretanto, não é interesse deste trabalho tratar o assunto de forma tão simplista, ainda que o 

foco do que iremos apresentar sejam as ações voltadas para a diversão. Para Corrêa (2004, 

p.31), a cultura é definida como 

  
O elemento que garante a todos - criadores, artistas e platéia - o direito à celebração de sua 

identidade, à manifestação de sua sensibilidade e emoção, desenvolvendo a um só tempo, o 

espírito crítico, a imaginação e o sentido de coletividade, num processo de conscientização, 

sociabilização e transformação social. (CORRÊA, 2004, p.31) 
 

Assim, encaremos a cultura como um aspecto integrador de um povo e, mais que isso, 

a produzimos individualmente e transmitimo-la através da memória ou convivência, dando a 
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ela sempre um caráter dinâmico. A UNESCO
11

 resume bem o conceito que acreditamos nesse 

trabalho: 

 
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 

manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 

grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 

necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 

patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 

beneficio das gerações presentes e futuras. (UNESCO - Declaração Universal sobre 

a diversidade cultural, artigo 1, 2002) 

 

Mércio Gomes, em Antropologia (2000), discute esses vários conceitos de cultura. Um 

deles associa o refinamento social
12

 a ter cultura, que seria sinônimo de erudição. Outra 

acepção acredita que cultura é a identidade de um povo ou coletividade em torno de 

elementos simbólicos compartilhados. Porém, a categoria que mais se adéqua a nossa 

pesquisa envolve a seguinte concepção: cultura seriam as manifestações comportamentais de 

um povo ou, em menor escala, de uma coletividade, incluindo as manifestações intelectuais 

(teatro, música, dança) e emocionais, constituindo “um sistema ou estrutura inconsciente que 

determina o modo como as pessoas se comportam, pensam e se posicionam no mundo” 

(GOMES, 2000, p.35). De forma genérica, cremos que cultura é tudo aquilo que o homem 

vivencia, realiza, adquire e transmite por meio da linguagem.   

Para deixar nosso posicionamento mais claro, utilizamos Peter Burke e a sua 

constatação que até o século XVIII: 

 
O termo cultura tendia a referir-se à arte, literatura e música (...) hoje, contudo, 

seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros usam o termo 

"cultura" muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo que pode ser 

apreendido em uma dada sociedade, como comer, beber, andar, falar, silenciar e 

assim por diante (BURKE,1989, p.25). 

 

Por fim, apesar de concordamos com o autor, temos de fazer uma ressalva, a partir de 

Canclini (1983, p.28), de que apesar dessa definição aplacar as diferenças entre baixa cultura 

e alta cultura, Burke nivelou horizontalmente todas as ações humanas como dotadas de 

mesmo potencial social e identificador de uma sociedade.  Assim, adotaremos o discurso de 

Canclini como o mais completo e menos sujeito a controvérsias: 

 

Produção de fenômenos que contribuem, mediante a representação ou reelaboração 

simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou 

                                                             
11 Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 

12 Os modos de comportamento, a etiqueta social como atributo de classe social superior. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz respeito a todas as práticas e 

instituições dedicadas à administração, renovação e reestruturação do sentido. 

(CANCLINI, 1983, p.29) 

 

Aliás, Canclini também vai de encontro ao conceito de Engel. Para este, “cultura é o 

conjunto de valores, idéias, artefatos e outros símbolos significativos que ajudam os 

indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar como membros da sociedade, podendo eles 

serem abstratos (valores, atitudes, idéias, tipos de personalidade e religião) ou materiais – 

artefatos culturais - ( livros, computadores, ferramentas, edifícios ou produtos específicos 

como  calça, CD e etc.)” (ENGEL, 2000, p.394). Tal concepção é criticada por Canclini por 

ser considerada idealista, ou seja, ligada ao campo das crenças,dos valores e das idéias. Seu 

raciocínio se completa quando diz que: 

 
Os processos ideais (de representação e reelaboração simbólica) remetem a 

estruturas mentais, a operações de reprodução ou transformação social, a práticas e 
instituições que, por mais que se ocupem da cultura, implicam uma certa 

materialidade. E não só isso: não existe produção de sentido que não esteja inserida 

em estruturas materiais (CANCLINI, 1983:29). 

 

Ou seja, Canclini critica os autores da linha idealista, porque, ao contrário destes, 

aquele não considera a possibilidade de analisar separadamente os processos culturais com os 

ideais, nem os materiais com o social, pois esses níveis estão presentes um no outro.  

A interpenetração de culturas diferentes numa cultura específica possui várias 

terminologias, como aculturação, heterogeneidade cultural, hibridismo, dentre outras.  Assim 

como Nestor Canclini (1995), somos a favor do termo “hibridismo” por crermos que atende 

melhor as questões que serão tratadas nas próximas páginas.   

A mestiçagem classista na América Latina, segundo Canclini, gerou o 

entrecruzamentos de variados tempos históricos, causando o que ele denomina como 

“heterogeneidade multitemporal” (1995, p.72).  Essa facilidade de assimilação de diversas 

culturas, para ele, decorre da falta de políticas reguladoras nos princípios da modernidade – 

enquanto processo social - ou seja, pela inexistência de projetos de integração na América 

Latina, que promovam a manutenção e resgate do tradicional, favorecendo a entrada de 

influências externas advindas não só da América Latina, bem como de outras partes do 

mundo. 

Canclini avalia que o hibridismo ocorrido no final do século XX na América Latina 

decorreu das contradições do convívio social urbano e do contexto internacional. “Certas 

tendências globalizadoras da economia reforçam algumas fronteiras ou levam a inventar 

outras novas” (CANCLINI, 1995, p.34). A chegada da modernidade, segundo ele, tem a 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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desterritorialização como principal indício, ou seja, a disseminação das empresas pelos países, 

bem como a distribuição de seus produtos. Por fim, a hibridação fica clara na seguinte 

afirmação: 

 
O lugar a partir do qual vários artistas latino-americanos escrevem, pintam ou 

compõem músicas, já não é a cidade na qual passaram sua infância, nem tampouco é 

essa na qual vivem há alguns anos, mas um lugar híbrido, no qual se cruzam os 

lugares realmente vividos. (CANCLINI, 2006, p.327) 

 

Percebendo a unificação das diferenças culturais pela globalização e a promoção dos 

indivíduos ao anonimato nas grandes metrópoles, cremos ser esse um dos fatores para a 

crescente demanda por pessoas buscando diferenciação na multidão e pela percepção das 

empresas de alcançar bom retorno financeiro diante desse público. Ao mesmo tempo em que 

as pessoas perdem uma identidade local, ganham identidade global, e isso, tendo em vista o 

sucesso dos grandes eventos culturais mundiais, não é prejudicial. 

Aliás, a noção de uma identidade cultural nacional é complexa, mas Hall (1998) faz 

uma importante ressalva quanto ao seu uso e significado: 

 
Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros possam ser 

em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa 

identidade cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande 

família nacional. [...] Uma cultura nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, 

união e identificação simbólica. Ela é também uma estrutura de poder cultural. 
(HALL, 1998, p. 59) 

 

Assim, acreditamos ser possível afirmar que os eventos globais universalizam 

pequenos grupos, separando cada indivíduo de sua nação natural e formando novas pequenas 

nações, que rompem as barreiras entre países. Hall trata essa configuração de grupos que não 

são de uma mesma nação como identidades partilhadas: 

 
Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

“identidades partilhadas” – como  “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” 

para os mesmos serviços, públicos para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. À 

medida as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, e é 

difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 1998, p. 

74) 

 

Perceberemos o processo de identidades partilhadas na prática no capítulo quatro, ao 

analisarmos o Red Bull BC One, e principalmente através do Red Bull Music Academy, 

principal estudo da nossa pesquisa.  
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1.2 A esfera privada e a incidência na cultura 

 

 Antes de associarmos a cultura ao marketing, faz-se necessário realizar um breve 

contexto histórico do que levou as mudanças profundas no olhar sobre a cultura e seu 

processo de vinculação às práticas empresarias e a construção de fortalecimento de marcas. 

Jürgen Habermas (1961) estuda a polis grega e a atuação dos seus cidadãos na vida 

como um modelo elucidativo do comportamento europeu no início da Idade Moderna. Ele 

considera como “esfera pública” um espaço comunitário de troca de conhecimentos, 

valorização cultural e engrandecimento intelectual. Era um espaço autônomo de embate entre 

a soberania do Estado e a liberdade dos cidadãos. Vale ressaltar que os participantes da Esfera 

Pública, segundo levantamento de Habermas, eram aqueles independentes em relação às 

necessidades básicas de sobrevivência, ou seja, já nessa época, os menos afortunados não 

tinham possibilidade de participar dos mesmos debates políticos. O espaço privado, por outro 

lado, refere-se à vida familiar, ao mercado e ao trabalho. 

Ainda de acordo com Habermas, a fim de abranger a comunicação para o maior 

público possível, o mundo dos negócios avançou sobre a esfera pública na Europa ainda no 

século XVIII e a estreitou provocando a mudança estrutural estudada pelo autor. A literatura, 

que antes detinha certa autonomia, voltou-se para os interesses de mercado e reduziu a 

participação da esfera pública na sociedade. 

Com a expansão da possibilidade de produção em larga escala dos mais diversos 

produtos, o dinheiro se tornou um organizador social que provocou mudanças não só na 

cultura, bem como na estrutura familiar e na esfera política. A partir do século XX com o 

avanço dos meios de comunicação, por conseguinte, houve uma transformação nas relações 

humanas, em que as pessoas deixam cada vez mais de trocarem conhecimentos de forma 

interpessoal pelo suposto ganho intelectual e de tempo no mundo virtual.  

Devido ao seu caráter mobilizador, a cultura, através da arte, da música, teatro, 

cinema, dentre outros aspectos que compõe uma comunidade, tornou-se mercadoria através 

do olhar atento do mercado. Dessa forma, assim como vários setores públicos já foram 

privatizados pelo menos em parte (saúde, educação, previdência, dentre outros), o mesmo 

ocorre com a cultura e daí decorre uma relação de troca entre empresas e público. A marca, 

querendo se fortalecer, dá suporte a eventos carentes de investimento do Estado, mas de 

grande demanda da sociedade, gerando visibilidade e retorno financeiro direto ou indireto. O 

público, por outro lado, busca novidades, conhecimento e, mais que isso, procura se sentir 

integrado na sociedade.  Completamos o raciocínio com a seguinte citação: 
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Investir em cultura é, portanto, uma forma de criar uma proteção invisível a favor da 

imagem das empresas. O apoio à cultura expressa muito bem a face que elas querem 

projetar de compromisso com a comunidade. Passa a imagem de agente econômico 
moderno, que está inserido na sociedade e considera os seus valores. A cultura, 

então, é uma excelente área para formar imagem. Oferece muitas possibilidades e 

pode atingir muitos segmentos do mercado consumidor... Isso reforça a 

compreensão de que o investimento privado e público em cultura não é gasto, mas 

ganho em qualidade de vida da população e avanço em termos de desenvolvimento. 

Trata-se, em realidade, de outra face do desenvolvimento, a sua face humana, 

tornada possível pela afirmação da identidade daqueles que compartilham a mesma 

cultura.  (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998, p. 72-73) 

 

Assim, percebemos a tentativa das marcas em se aproximarem das pessoas como um 

amigo que quer lhes mostrar novas possibilidades, que mostra estar preocupada com os seus 

sentimentos. Claro, sabemos do objetivo final, que é a obtenção de lucros, mas os 

investimentos culturais abrandam esse aparente egoísmo capitalista de se preocupar consigo 

mesmo quando oferecem retorno sócio-cultural. 

Se por um lado as ferramentas culturais nunca estiveram tão acessíveis ao grande 

público, por outro lado marca a imposição de ideologias dos grandes conglomerados. 

Passamos por um período de limitação de possibilidades na medida em que as empresas 

oferecem estereótipos culturais, ou seja, moldes planejados para darem certo, por isso, muitas 

vezes, são pouco inovadores.  Assim, eventos que censuram o pensar, que desviam o olhar 

crítico e promovem o lazer gratuito sem a perspectiva de crescimento sócio-cultural ao seu 

povo vão de encontro à idéia de ser “avançado culturalmente”, que para Muylaert (1995, p. 17 

e 18), é aquele que tem acesso ao verdadeiro conhecimento e à informação, ou seja, que 

participa ativamente de atividades nos campos da arte: música, literatura, dança, ou qualquer 

forma de expressão cultural; seja de um determinado povo ou de um intercâmbio permanente 

de experiências, agora num sentido universal e pleno e não mais no conceito primitivo de 

cultura regional e caracterizante. A universalidade da cultura, aliás, será bastante percebida 

quando tratarmos do melting pot no final do capítulo um e capítulo 4 (ver tópico 1.6 e 4.1, 

respectivamente), e do RBMA, no capítulo quatro, ao tratarmos sobre hibridismo cultural (ver 

tópico 4.2).  

 

1.3 Marca e o Marketing 

 
Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 

mesmos, que pretende identificar bens ou serviços de um vendedor ou um grupo de 

vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Nome da marca é a parte da 

marca que pode ser pronunciada ou pronunciável. Marca registrada é a marca ou 

parte de uma marca à qual é dada proteção legal, porque é capaz de apropriação 

exclusiva. Logotipo é a parte da marca que é reconhecível, mas não pronunciável, 
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como um símbolo, desenho ou cores e formatos de letras distintivas. (PINHO, 1996, 

p. 14) 
 

Assim como uma boa música nos relaxa ou um filme nos extasia, os empresários do 

entretenimento perceberam que as marcas também podem aguçar nossos sentidos e criar 

emoções. Para tanto, não apenas eventos, mas tudo que compramos ou nos é apresentado 

precisa de um nome que o identifique ou uma ilustração que o defina, ou seja, uma marca. 

Segundo Perez (2004, p. 6-7), há duas correntes científicas que indicam o seu surgimento. A 

primeira delas seria como forma de demarcar propriedade em barris de bebidas destiladas nas 

antigas cidades do Oriente Médio e Mediterrâneo na Idade Média. A segunda seria para 

assegurar posse sobre o gado. Para Pinho (1996), há outra explicação:  

 
Para as populações largamente analfabetas da época, o uso de pinturas revelou-se a 

melhor forma para identificar os comerciantes e as mercadorias que vendiam. Os 

açougues romanos exibiam a figura de uma pata traseira de boi, os comerciantes de 

vinho colocavam na fachada de seus estabelecimentos o desenho de uma ânfora, 

enquanto a figura tosca de uma vaca indicava a existência de um estabelecimento 

que comercializava laticínios em geral. (PINHO, 1996, p. 11) 

 

Tal prática fomentou o aspecto da origem do produto como indicador de qualidade e, a 

partir de então, os comerciantes enxergaram que o público estava cada vez mais atento e que 

escolhiam mais no ato do consumo. Foi o início da fetichização
13

 de marca. Ainda de acordo 

com Perez, (2004, p. 12) as marcas modernas surgiram na revolução industrial, na segunda 

metade do século XVIII e a partir de então nasceram os primeiros cartazes publicitários e seus 

discursos de convencimento. Em virtude do analfabetismo de muitas pessoas daquela época, o 

aspecto visual era essencial para a publicidade, assim como o detalhamento físico do produto. 

Até então, os aspectos emocionais não eram associados às marcas.  

A diferenciação citada por Pinho no início do tópico faz parte do gerenciamento de 

marca ou branding e se dá na elaboração de conexões positivas entre a marca, suas atitudes e 

seus clientes. Gobé analisa a intensificação do branding: 

 
Os empresários agora acreditam que só o branding é a estrada para o sucesso, além 

das Relações Públicas, da identidade corporativa, da propaganda, da promoção, de 

finanças, de internet e de pesquisas de mercado, ou seja, as grandes organizações e 

                                                             
13  “Na fetichização, a subjetividade do homem é transferida e alienada nos objetos para só então retornar a ele 

sob forma de mercadoria.” (SEVERIANO, A Lógica de Mercado e as retóricas de inclusão, 2011, p 110) 

Partindo dessa afirmação, é possível afirmar que “o atributo subjetivo e as qualidades inessenciais de um produto 

agregam e sobrepõe o valor real do produto, conferindo prestígio ao indivíduo possuidor do objeto (Baudrillard, 

1970). Fátima Severiano ratifica o raciocínio, afirmando que a marca evidencia a estratificação social, 

diferenciando e singularizando o indivíduo, ou seja, fetichizando-o. (SEVERIANO, 2007, p. 224)  
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as médias tornaram-se especialistas em construção de marca rapidamente. (GOBÉ, 

2001, p.305) 

 

Para ajudar a compreender melhor o termo branding, Aeker (2007) afirma que a 

identidade da marca deve ajudar a estabelecer um relacionamento entre ela e o cliente por 

meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-

expressão (p. 74). Ou seja: branding seria a direção gerencial que o empresário deseja dar a 

sua marca de maneira que ela gere um impacto positivo diante do público. Para alcançar os 

efeitos relatados por Aeker, faz-se necessário avaliar o valor da marca, a fim de conhecer o 

seu valor intangível no mercado e poder projetar e estruturar a marca ou ainda reposicioná-la 

ou manter a estratégia vigente pela empresa (MARTINS, 2006, s.p).  

De fato, o poder das marcas está tão evidente, que empresas como o Google
14

 e 

Facebook
15

 valem bilhões de dólares com presença exclusiva na internet, ou seja, essas 

empresas não possuem nada físico para vender, seu valor é virtual e trabalhado em cima das 

pessoas que utilizam seus serviços. 

 No entanto, uma marca, por mais bem elaborada que seja, precisa ser bem 

administrada, posicionada e ter sua mensagem claramente percebida pelo seu público-alvo, 

por isso, estrategicamente falando, o marketing cumpre papel fundamental no sucesso das 

grandes marcas. Para Kotler (2006, p.27) e Sandhusen (2003, p.9), marketing é um processo 

gerencial e social pelo qual indivíduos ou grupos adquirem o que necessitam e desejam, 

realizando os objetivos da sociedade através do fluxo de bens e serviços da empresas.  

 Kotler (2006), aliás, faz um breve esclarecimento a respeito da frase “os profissionais 

de marketing criam necessidades” dita constantemente pelos críticos da área. Na verdade, o 

correto seria dizer que o marketing desperta e influencia os desejos.  Isso porque necessidade 

diz respeito a uma privação inerente à condição humana, não podendo, por conseguinte, uma 

empresa exercer influência sobre isso. Por outro lado, desejo é o interesse por uma satisfação 

específica na necessidade, por exemplo, para saciar a fome, o indivíduo deseja comer pizza. 

Por fim, inclui demandas na discussão, afirmando que elas partem da capacidade financeira e 

vontade do indivíduo de atender a um desejo específico (KOTLER, 2006, p. 27). Essa 

diferenciação é importante, pois discutiremos no capítulo dois (ver tópico 2.2) a influência do 

marketing no comportamento do consumidor e sobre o relacionamento empresa-consumidor.  

Em se tratando de público-alvo, Kotler (2009) subdivide o marketing em três 

categorias: 

                                                             
14 Site de buscas. 
15 Rede social que conecta pessoas com amigos e outras com quem trabalham, estudam e moram perto.  
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Em um extremo está o marketing de massa, em que a empresa oferece um produto 

ou serviço padronizado para todo o mercado. Em um patamar menos ambicioso 

estão as empresas que praticam o marketing de alvo. Elas idealizam produtos ou 
serviços para um ou mais segmentos específicos, e não para todo o mercado. (...) O 

nível mais detalhado do marketing, o marketing de cliente, é praticado por empresas 

que focalizam e adaptam suas ofertas e/ou comunicação para cada cliente. 

(KOTLER, 2009, p.41) 

 

No caso da Red Bull, acreditamos que ela se encaixe no marketing de alvo citado pelo 

autor, pois como foi dito na introdução e será percebido principalmente no último capítulo, a 

marca foca suas ações em um público jovem e em esportistas de modo geral, principalmente 

aqueles que atuam em esportes de alto risco. Por outro lado, discordamos da afirmação de 

Kotler de que essa é uma categoria menos ambiciosa por não compreender todo o mercado.  

 É possível que a generalização feita pelo autor tenha sido decorrente de uma maioria 

de casos, pois é evidente, para nós, que uma bebida energética não tem propósito de ser 

vendida para crianças ou donas de casa, por exemplo. Pelo contrário, cremos que pensar um 

produto para alguns setores da sociedade é tão ou mais ambicioso do que para todo o 

mercado, pois a empresa está apostando toda a sua receita em um grupo específico que pode 

não assimilar o produto na velocidade esperada, ou em casos mais graves, o produto pode 

nem ser aceito pelo segmento escolhido.  

 

1.3.1 A contribuição do Marketing Cultural  

 

 Para reforçar a importância da cultura para o marketing das empresas, é interessante 

frisar a afirmação de Muylaert (1994, p. 32) em diálogo com o relatório do CEHC
16

 da 

Fundação João Pinheiro (1998), representante do ministério da cultura, de que esse tipo de 

comunicação empresarial é uma das ferramentas mais seguras para que a promoção de reforço 

da imagem atinja o nível esperado. Ademais, Torquato (1996) frisa que sua eficácia imediata 

está na utilização de canais naturais, como a fala, a visão e a audição. 

 Aprofundando nosso raciocínio, podemos afirmar, a partir de Costa (2004), que o 

Marketing Cultural pode ser comparado se não integralmente, ao menos parcialmente ao 

conceito de patrocínio, que será mais bem estudado no capítulo dois: 

 
Transferência gratuita, em caráter definitivo, à pessoa física ou jurídica de natureza 

cultural com ou sem fins lucrativos, de numérico para a realização de projetos 

culturais com a finalidade promocional e institucional de publicidade. Cobertura de 

gastos de bens móveis ou imóveis, do patrimônio do patrocinador, sem a 

                                                             
16 Centro de Estudos Históricos e Culturais. 
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transferência de domínio, para a realização de projetos culturais por pessoa física ou 

jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos. (COSTA, 2004, p.19) 

 

Na verdade, através de Reis (1996) poderíamos dizer que o patrocínio é a faceta final 

do marketing cultural – também considerado como mecenato moderno
17

 - pois neste estão 

envolvidos aspectos logísticos, estratégicos, comunicação integrada, dentre outros. Quando 

Costa se refere a atividades sem fins lucrativos para falar de patrocínio, apreendemos que ele 

está se referindo a não ter como objetivo principal o lucro, mas que ele existe mesmo de 

forma indireta, pois acreditamos que não exista associação de marca que não obtenha reflexo 

positivo nas vendas após suporte a um evento cultural ou pelo menos na imagem corporativa. 

Entretanto, apesar de inúmeros conceitos para o marketing cultural, acreditamos que 

etimologicamente, muitos autores incorrem em erro de interpretação. Consideraremos, 

portanto, a definição de Agusto de que Marketing Cultural  

 
Deve ser entendido como um conjunto de ações mercadológicas na esfera das 

instituições culturais, em que seus produtos e serviços são a própria obra artística e  

os fundamentos de marketing estrategicamente traçados para os seus interesses 

comerciais. (AUGUSTO, 2007, p.13) 

 

O pensamento de Augusto é importante para diferenciarmos, no tópico seguinte, o 

marketing cultural da ação cultural e o motivo para que esta se encaixe melhor com o nosso 

objeto.  

Na tentativa de humanização, as marcas, através do marketing conciliam suas atitudes 

com as vontades das pessoas, trocando a sua prestação de serviços pela busca de prestígio, 

afinal, a empresa não investiu em uma estrutura para o evento à toa. Para que a ação de 

aproximação – o evento – valha à pena, espera-se o reconhecimento e retorno por parte do 

público, se não diretamente financeiro (através de ingressos ou compra do produto), que seja 

através da conquista de um novo cliente ou a manutenção de consumidor habitual, além da 

possibilidade de as pessoas que estiveram presentes no evento divulguem para outras as 

atividades promovidas pela empresa, servindo como canal de comunicação.   

 

1.4 Ação Cultural  

 

Por ser um termo pouco conhecido, a ação cultural é muitas vezes preterida pelos 

autores, que preferem utilizar o conceito de marketing cultural, seja como sinônimo e por ser 

                                                             
17 O mecenato, desde a Era cristã, segundo Almeida (1994), foi a primeira associação do capital com a arte. 

Porém, ao contrário do mecenato tradicional, em que não está associado o lucro e sim o patrocínio por doação, o 

mecenato moderno está voltado para a obtenção de lucro. 
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mais estudado, e de assimilação mais fácil pelo público, seja por não fazerem distinção entre 

os termos. Dessa forma, para entendermos a discussão entre os teóricos, devemos, 

primeiramente, definir que: 

 
A ação cultural faz parte do plano estratégico de Comunicação de uma empresa, no 

qual são delineados os objetivos gerais a serem alcançados no ano, as diretrizes, a 

alocação de recursos necessários, as estratégias gerais, os prazos e os indicativos das 

ações que poderão desencadear projetos e programas e/ou setoriais. É nesse plano 

estratégico que serão encontradas as macropolíticas, macroestratégias e os planos 

gerais de ação que exigirão de cada unidade ou setor o desenvolvimento de projetos 

e programas com vista de colocar em prática as orientações gerais propostas no 

plano. (KUNSCH, 2003, p. 36) 

  

A ação cultural, segundo Coelho (2001, p.35-38), teve três momentos distintos. O 

primeiro deles foi o tempo do museu, no século XIX, momento em que a arte já era 

considerada um patrimônio econômico e cultural-educacional. Num segundo momento, a 

partir da segunda guerra mundial, as instituições passam a se preocupar mais com as pessoas 

interessadas em cultura e arte do que com os objetos culturais ou artísticos em si. A partir de 

então, o autor estuda a ação cultural propriamente dita, pois antes era mais um momento da 

instituição, ou seja, a antítese da ação, do processo. No terceiro momento, já nos anos 60, 

mais especificamente em 1968, ainda de acordo com Coelho, a ação cultural se torna mais 

intensa, pois a preocupação passava do interesse coletivo para o individual. Isso porque fez 

parte de uma geração de jovens de ideologias políticas marcantes, e momento o qual surgem 

os espaços culturais, definidos como: 

 
Esses espaços [que] querem apresentar-se como local de cultivo e desenvolvimento 

de um indivíduo que se reconhece e se afirma como tal, capaz de dispensar as 

muletas da massa informe, mas também do partido político aglutinante (COELHO, 

2001 p.39) 

 

Claro, o indivíduo independente declarado aqui não era desprovido do coletivo, até 

porque o sentido de organização no conceito proposto sugere certa contradição com tal 

pensamento. Na verdade, os espaços culturais foram criados para que as pessoas agissem em 

comunidade, através do compartilhamento de valores, para que criassem novos projetos 

sociais.  Além disso, Coelho deixa claro que o Brasil não viveu esse momento na história da 

ação cultural, haja vista a sua frágil economia, quando comparada a dos países europeus, por 

exemplo. Que fique claro, inclusive que as concepções de ação cultural através de Kunsch e 

Coelho são conflitantes. Como foi possível perceber, aquele aponta ação cultural para o 

sentido de “fabricação cultural”, enquanto este aponta para ação “geradora de conhecimento”, 

ou seja, há preocupação no valor gerado pela ação à sociedade. 
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Coelho destaca opiniões semelhantes entre alguns autores sobre o papel da ação 

cultural. Segundo ele, alguns acreditam que a prática só é válida quando tem um papel não só 

cultural, bem como econômico, político e social, seguindo, assim, o raciocínio de Durkheim. 

A perspectiva marxista é semelhante, apontado para o dever anti-alienador que a ação cultural 

deve exercer sobre a política, ou seja, teria não só um caráter cultural como político.  Seria 

devido a esses entendimentos que “muitos agentes culturais pregam o abandono das 

instituições e a opção pela ação cultural na rua ou em espaços dito alternativos” (COELHO, 

2001, p. 41-42).  Isso porque, como explica o autor, os agentes consideram que as instituições 

que se mantiveram após a crise cultural de 68 formaram aparelhos ideológicos preocupados 

em gerir a crise e abriram brecha para novas práticas culturais. O aproveitamento desses 

“novos espaços” é aspecto importante a ser estudado nos capítulos três e quatro, que tratam da 

marca Red Bull. Por fim, deixamos claro nosso posicionamento de que a ação cultural deve 

ser apenas uma operação sociocultural e que, acompanhando Coelho, tem por objetivo: 

 
[...] Uma concepção mais radical de ação cultural, e acaso mais digna, é a que aposta 

na tese segundo a qual o objetivo da ação cultural não é construir um tipo 

determinado de sociedade, mas provocar as consciências para que se apossem de si 

mesma se criem as condições para a totalização, no sentido dialético do termo, de 

um novo tipo de vida derivado do enfrentamento aberto das tensões e conflitos 
surgidos na prática social concreta. (COELHO, 2001, p.42) 

 

O apelo político, por mais que faça sentido nesse contexto de reflexão do indivíduo, 

pode tirar o foco único a que a ação cultural se propõe. Na medida em que a premissa é atrair 

a atenção para a política, a cultura seria relegada e perderia o seu sentido originador. “Existe 

uma especificidade do processo cultural que não pode ser atendida pelos mecanismos da 

prática política...” (COELHO, 2001, p.45). Em outras palavras, acreditamos que a aplicação 

sociocultural da ação cultural seja suficiente e eficaz para criar mecanismos que levem o 

indivíduo ao êxtase, fazendo-o enxergar por cima, ou seja, estimula o pensamento crítico, os 

questionamentos.  

 

1.4.1 Tempo para não ter tempo 

 

Aspecto que merece atenção é a suposta limitação aplicada à ação cultural como 

lazer para o tempo livre. A polêmica reside no fato que Coelho afirma ser crescente o 

investimento em “cultura” para as classes pobres, ocupando suas mentes com produtos 

culturais que mascaram os problemas do cotidiano. Esse aspecto é importante para nossa 

discussão, pois poderia ser questionado a respeito da Red Bull. Mas, até que ponto podemos 
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renegar a nós um momento de lazer desprovido de preocupação? Até que ponto uma pausa na 

reflexão é negativa?  

 

Hans-Magnus Ezensberguer, em um estudo realizado no final da década de 90 (apud 

Trigo, p. 152), revelou que o tempo, assim como espaço, sossego, meio ambiente e segurança 

são o luxo do mundo moderno, ao contrário da visão de luxo como algo supérfluo e caro. 

 Para aproveitarmos o pouco tempo livre, aceitamos a profusão de automatismos que 

nos são oferecidos, como os barbeadores elétricos, o microondas, o aspirador de pó e o 

próprio computador como artifícios eletrônicos que facilitem nossas vidas e nos dêem mais 

tempo livre a ser consumido. Na verdade, quanto mais tempo queremos economizar para ter 

mais tempo livre, mais tempo queremos ocupar com lazer. Assim, diante das frustrações e 

preocupações do dia a dia, é mais que normal que se queira um período sem preocupação, que 

não exija muitas reflexões. Ou seja, estamos querendo dizer que achamos que o divertimento 

em si não é prejudicial, mesmo quando não é acompanhado de reflexão, aprendizado. 

Podemos relacionar Ezensberguer com o pensamento de Baudrillard (1970), em a 

Sociedade de Consumo, quando este afirma que o tempo livre é a liberdade de perder tempo, 

é a liberdade de consumi-lo através do lazer e, se encarado como alienável, o tempo tem seu 

valor de uso a partir do momento em que você o dissocia do seu significado cronométrico, de 

capital, utilizando como você bem entende, pois é propriedade privada de cada indivíduo. 

(BAUDRILLARD, 1970, p.242-246)  

Mais do que nunca, diante da exposição a tantos produtos, a tantos serviços, estamos 

vivendo um momento de hiperconsumo, e nós, hiperconsumidores,  

 

[...] somos aqueles que esperamos o inesperado nos ambientes 

mercantis programados, que buscamos universos loucos, experiências 

e espetáculos cada vez mais alucinantes. Queremos nos afogar em um 

fluxo de sensações excepcionais movendo-nos no espaço-tempo fun, 

teatralizado, desprovido de todo risco e de todo desconforto.  

(LIPOVETSKY, 2007, p.65)  

 

 Em suma, a sensação de falta de tempo pode ser uma grande aliada para as empresas. 

Isso para aquelas que acompanham as tendências do mercado e perceberam a possibilidade de 

lucrarem com grandes produções culturais. Para as outras, a falta de um setor voltado para o 

entretenimento pode ser crucial para perda de identificação com os clientes e conseqüente 

perda de mercado.  
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Após a definição conceitual de ação cultural, devemos esclarecer o conceito de 

promoção de vendas, que faz parte dela e é considerada por diversos autores, inclusive Kotler 

(2006), como um dos componentes do composto mercadológico, ou seja, é o ato de evidenciar 

as características do produto cultural e torná-lo fonte de consumo. Neto (2002), ao considerar 

o marketing cultural – para nós, ação cultural, conforme veremos adiante - como uma forma 

de promoção define aquele como “a atividade deliberada de viabilização físico-financeira de 

produtos e serviços culturais, comercializados ou franqueados, que venham a atender às 

demandas de fruição e enriquecimento cultural da sociedade” (NETO, 2002, p.17).  

Essa definição vai ao encontro do pensamento de Augusto - citado anteriormente para 

definir marketing cultural –; porém, para ele, o termo que se encaixa com essa definição é 

ação cultural, como observamos no trecho “práticas de apoio a cultura, [...] em que o objetivo 

é puramente promocional, ainda que as organizações que as utilizam tenham uma 

preocupação sincera com a sociedade”. Sendo assim, sempre que tratarmos de autores que 

discutam marketing cultural estaremos traduzindo o que acreditamos que seja, na verdade, 

ação cultural. Ou seja, diante do exposto e do que será estudado nos próximos capítulos a 

respeito do nosso objeto, acreditamos que o termo marketing cultural não se encaixa 

plenamente na nossa discussão, pois seria necessário que o produto da marca (o energético 

Red Bull) constituísse o cenário cultural por si só e não o seu evento. Dessa forma, se a 

intenção é utilizar o evento como apoio a imagem de marca, é ação cultural, como no caso da 

Red Bull. Em caso de o evento cultural ser o próprio produto, como o circo de Moscou, por 

exemplo, poderíamos falar em marketing cultural.  

Por ser ao mesmo tempo produtor cultural e patrocinador, não há responsabilidade 

pecuniária que a Red Bull deva atender ou ser atendida, já que a responsabilidade pelo 

alcance da publicidade envolvida no evento bem como o atendimento às expectativas do 

público e da marca é da mesma empresa. A respeito do enriquecimento cultural citado por 

Neto, há controvérsias, pois é difícil mensurar o valor intelectual de cada evento cultural. 

Assim como o conceito de cultura é bastante vasto, acreditamos que a qualidade e importância 

de cada evento cultural é peculiar e relativo a cada indivíduo, não sendo possível definir, pelo 

menos nesses parâmetros, o que é bom ou ruim à sociedade de maneira indiscutível. 

Há um embate em termos de aceitação da atividade do – para nós, erroneamente 

denominado - marketing cultural. A não aceitação da exposição artística por vias 

mercadológicas gera várias discussões no mundo acadêmico e empresarial. Como avaliação, 

podemos questionar a visibilidade que certas atividades culturais teriam se não fossem os 

patrocínios, ou até a inexistência de determinados aparatos, visto que o financiamento 
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particular não seria suficiente, em alguns casos, e o financiamento público não consegue 

atender a todas as demandas culturais.  

Por outro lado, os conservadores podem afirmar que eles não precisam ampliar o 

alcance da sua obra para milhares de pessoas simplesmente para ela ser mais vista, pois 

acreditam que os verdadeiros apreciadores são apenas uma parcela da população e a qualidade 

do espectador seria mais importante que a quantidade do mesmo.  

Sobre os pequenos grupos de consumidores, Chris Anderson (2005) estudou o 

crescimento dos mercados de nicho que foram difundidos graças às novas tecnologias, 

principalmente através da internet, onde é possível divulgar os mais variados produtos e 

serviços. Dessa forma, é preciso entender que a segmentação não foi uma escolha 

simplesmente estratégica, mas obrigatória para muitas empresas. Na Cauda Longa, uma 

minoria de produtos é consumida diversidade de pessoas (área vermelha), enquanto uma 

quantidade imensa de produtos (área amarela) possui pouca popularidade, mas possui seu 

público fiel, o que torna o gráfico infinito, segundo o autor, pois sempre haverá consumidor 

para os mais variados tipos de produtos. 

 

 

Figura 1: A Cauda Longa. 

Fonte: blog A Cauda Longa. 

 

Assim, os produtos que consumimos podem estar em várias áreas do gráfico, por 

exemplo: é possível gostar de rock, comida japonesa, roupas e tênis de marca, apreciar 

tecnologia e etc., ou seja, uma gama de produtos e empresas envolvidas na retenção de um 

mesmo cliente. Isso gera uma possibilidade de comunicação e investimento específico, 

bastando um monitoramento dos consumidores por parte das empresas em busca de conhecê-

los melhor e transformar as informações obtidas em lucro.  



29 
 

Dessa forma, acreditamos que a justificativa conservadora não é suficiente para 

desqualificar as benesses dos investimentos privados em cultura. No caso da Red Bull, como 

veremos nos capítulos três e quatro, se torna até mais atraente para o público e mais indicado 

para a marca. Brant (2001) também acredita que o modelo atual de produção cultural 

segmentada influencia positivamente o público, além de enriquecer e impulsionar o seu 

desenvolvimento. Além disso, diante da evolução tecnológica, em especial com a internet, 

que nos impactou principalmente no final do século XX até agora, os objetos culturais tem a 

capacidade de se perpetuar, ainda que já tenham sido consumidos individualmente. Ou seja, 

ainda que o objeto cultural promovido pelas empresas tenha valores comerciais, ele pode ter 

uma impregnação que supere o simples evento, transcendendo a ponto de gerar um retorno 

social ao público maior que o financeiro para a empresa. Soma-se a isso, Guimarães
18

(2004), 

em artigo publicado originalmente pelo semanário brasileiro Correio da Cidadania:  

 
Que a manifestação cultural transformada em produto cultural tem um custo de 

produção e, portanto, gera emprego e renda, e tem um mercado onde se confrontam 
as empresas que o comercializam e onde se encontra com o seu público. 

(GUIMARÃES, 2004, s.p.) 

 

Do ponto de vista comunicacional, as empresas empreendem diferentes esforços para reter 

clientes e para atrair outros novos. A premissa é tão clara que Kotler (2006, p. 71) afirma que 

o custo para atrair nova clientela é cinco vezes maior que para reter. Por isso, acreditamos que 

o investimento em marketing cultural é uma ótima ferramenta para atrair, em um único e 

mesmo investimento, não só o público fiel da marca, bem como uma oportunidade para 

alcançar novos consumidores. 

 A conceituação e diferenciação entre ação cultural e marketing cultural foi necessária, 

portanto, para percebermos que  iremos  utilizar os dois termos, porém sempre se referindo à 

ação cultural, haja visto que acreditamos ser essa a prática adotada pela Red Bull. A 

adequação conceitual também é importante por contemplar as especificidades que os vários 

autores vistos aqui se dispuseram a estudar. A consequência disso é sermos mais exatos em 

nossas considerações, tornando estudo mais eficiente no objetivo a que se propõe. 

 

1.5 A marca, a cultura e o melting pot 

 

                                                             
18 Samuel Pinheiro Guimarães é bacharel em Ciências Políticas e Econômicas pela 

UFRJ e ex-secretário-geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações 

Exteriores.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_(Brasil)
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Farah (2009), explica de forma sucinta e precisa o processo de construção de uma 

marca:  

 
[...] A construção de uma marca, especialmente frente ao marketing cultural, dá-se 

de maneira holística, num processo multidirecional, por meio de alguns grandes 

influenciadores: os significados que a envolvem, as mídias trabalhadas, a 
comunicação visual e, fundamentalmente, a promoção de eventos, os quais se 

tornam verdadeiros espetáculos com uma infra-estrutura sedutora, que busca traduzir 

os conceitos de marketing que a empresa deseja vender. (FARAH, 2009, p.40)  

 

Tal construção provoca consequência bastante interessante de se observar. Segundo 

Almeida (1992, p.15), as empresas, através de seus projetos culturais, transportam o 

consumidor do universo cultural para o universo da marca patrocinadora. É como se a 

transição fosse tão tênue que muitas vezes é imperceptível, pois cativa o público de forma que 

ele passa a aceitar e querer que aquela marca ofereça tais recursos culturais para ele. Além 

disso, segundo o autor, exclusividade e prestígio são aspectos que diferenciam essa 

ferramenta do marketing e segmentam o público. 

 Porém, devemos pontuar em Debord (1997), os impactos gerados por esse domínio 

privado no espaço cultural: 

 
[...] a mercadoria ocupou totalmente a vida social. Não apenas a relação com a 

mercadoria é visível, mas não se consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é 

o seu mundo [...] o espaço social é invadido pela superposição contínua de camadas 

geológicas de mercadorias. (DEBORD, 1997, p. 30-31) 

 

Chauí (2006, p.46) vai além e confere ao capitalismo a responsabilidade de ter 

reduzido a tudo e a todos à condição de mercadoria. Ora, com a ressalva de que os autores 

citados possuem ideologia claramente esquerdista, admitamos que a cultura seja um aspecto 

legitimador e diferenciador da nossa espécie em relação às demais
19

, então, a partir do 

momento em que o privado sustenta tal aspecto, deixamos de ser protagonistas produtores 

para nos tornarmos consumidores-expectadores. É importante deixar claro que estamos 

levando em consideração o universo de atividades culturais patrocinadas, por isso, 

encontramos, mesmo na Red Bull, o dueto consumidor-protagonista, por exemplo, nos 

eventos Soap Box
20

 e Flug Tag
21

. 

 Aliás, é interessante perceber que os eventos segmentados da Red Bull não são de 

caráter etnocentrista, ou seja, estranhamento e barreira diante da cultura de outro povo 
                                                             
19 Laraia (2007) afirma que “o homem é o único ser possuidor de cultura. Em suma, a nossa espécie tinha 

conseguido, no decorrer de sua evolução, estabelecer uma distinção de gênero e não apenas de grau em relação 

aos demais seres vivos”. (LARAIA, 2007, p. 28) 

20Corrida de carros sem motor que tem como principais elementos a criatividade em criar carros temáticos e o 

menor tempo para completar o percurso. 
21Carros construídos para serem arremessados no mar a partir de uma plataforma. O vencedor está entre o carro 

mais original e que voar por mais tempo e distância. 
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intrínseco a todas as sociedades, que acreditam, cada uma delas, serem o centro da 

humanidade (LARAIA, 2007, p.74). Pelo contrário, os eventos da marca têm características 

universais, que não reforçam preconceitos. Até para os eventos voltados para uma região 

específica não agem de maneira excludente em relação a outras culturas. Essa segmentação de 

público, que foi citada através de por Almeida anteriormente, é um fato recorrente na ação 

cultural: O melting pot, que em tradução livre seria “misturar tudo numa só panela”, refere-se 

a universalização cultural, em que práticas antes encontradas em apenas algumas sociedades 

estarem se difundindo por todo planeta. Como exemplo disso, estão as exposições de arte de 

artistas renomados, os eventos musicais e grandes espetáculo teatrais, assim como nos 

esportes encontramos o futebol americano sendo praticado no Brasil e o futebol de areia 

praticado na Rússia.  

 
O princípio da globalidade faz com que se enviem mensagens desterritorializadas, 

desprovidas de raízes efetivas, para que possam ser difundidas em qualquer lugar, 

concebidas com o único objetivo de seduzir públicos modelados [...] e não tanto para 

responder a uma demanda específica. (HERMET, 2002, p.172) 

 

Em termos gerais, Hermet está correto, posto que são muitas as empresas que aderem 

ao patrocínio cultural devido a tendência de os concorrentes em fazerem o mesmo, e não por 

conhecimento do valor agregado que tal investimento poderia causar. Assim, o planejamento 

não é levado em conta como se deveria e o prejuízo não é só em termos financeiros, mas em 

termos sócio-culturais. Por outro lado, é possível afirmar que Hermert, quando confrontado 

com as práticas culturais desenvolvidos pela Red Bull, está equivocado.  Isso porque, como 

perceberemos melhor no último capítulo, em especial para eventos de música, a marca 

procura utilizar elementos locais das cidades sede dos eventos em conjunto com elementos 

comuns a artistas do mundo inteiro, além de desenvolver novas maneiras de cativar o público, 

criando muito mais uma demanda específica que modelada.  

Analogamente, podemos dizer o melting pot seja uma espécie de prática 

etnoexocentrista (o contrário de etnocentrismo), levando em consideração que Mércio Gomes 

pensa a respeito de trocas culturais: 

 
As culturas se relacionam umas com as outras. [...] A antropologia usa o termo 

“aculturação” para expressar esse processo de relacionamento e de incorporação de 

itens culturais de uma cultura para outra. [...] Com efeito, a dinâmica própria de cada 

cultura é afetada pelo relacionamento entre os povos, organizados como nações e 
estados.  (GOMES, 2008, p.44)  
 

Ou seja, enquanto Laraia acredita que o etnocentrismo seja natural entre as sociedades 

(em níveis variados) e que as barreiras possam ser fator prejudicial para o relacionamento 
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entre povos, Gomes acredita que a constante relação entre cultura seja inevitável, apesar de 

admitir que o etnocentrismo também o seja (GOMES, 2008, p.54). Em outras palavras, 

Gomes acredita que o etnocentrismo e etnoexocentrismo coexistem invariavelmente. O 

etnoexocentrismo não enxerga a sua cultura como a ideal ou a mais avançada, mas sim 

enxerga nas outras a possibilidade de integração e oportunidade para aplicar novos conceitos, 

atitudes e crenças dentro da sua própria região.  

Entretanto, a discussão sobre trocas culturais e a contribuição para a sociedade 

será estendida no último capítulo através de dois eventos: o Red Bull BC One e, mais 

profundamente, o Red Bull Music Academy (RBMA). A escolha não foi baseada em 

termos de presença mundial, visto que os dois eventos estão presentes em vários países, 

mas sim por acreditarmos que a contribuição para a sociedade é ainda maior. Os 

motivos serão apresentados apenas no último capítulo.  
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2 O PATROCÍNIO E A SUA RELAÇÃO COM  O COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR  

 

 Nesse capítulo, estudaremos como o patrocínio, na forma de evento, é uma alternativa 

para se aproximar do consumidor e mostrar como a marca está alinhada com seus interesses 

para além do momento de compra, entendendo o que o consumidor deseja encontrar durante o 

lazer. O planejamento, além do conhecimento da concorrência e do público-alvo são aspectos 

que serão levados em conta na análise. 

 

2.1 O patrocínio  

 

Um grande desafio para as empresas da atualidade é se destacar diante de tantos 

concorrentes. A Red Bull faz parte de um mercado competitivo, tendo como concorrentes 

marcas como Night Power
22

, Burn
23

, Fusion
24

 e Flying Horse, TNT
25

, entre outras. Para se 

destacar, é preciso seduzir os clientes a ponto de sua marca estabelecer uma conexão direta e 

emocional com eles por um período de tempo indeterminado. Principalmente no mercado de 

bens e serviços, o patrocínio surge como uma estratégia competitiva sustentável. Assim, para 

ratificar o que foi dito no capítulo um (ver tópico 1.3.1) por Costa (2004), temos que:  

 
O patrocínio pode ser muito eficaz para estender as marcas além dos atributos 

tangíveis porque desenvolvem associações que acrescentam profundidade, riqueza e 

um sentimento contemporâneo em relação à marca e ao seu relacionamento com os 

clientes (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2000, P. 216) 

 

Estrategicamente falando, o patrocínio tem sido escolhido há algum tempo pelos 

gestores como o elo que faltava para a relação cliente-empresa se tornar mais humanizada. 

Isso porque o patrocínio, além de uma tentativa de fixação da marca, é uma forma de mostrar 

que a empresa entende e participa dos momentos de lazer do público. Assim, há associação do 

patrocínio com os atributos que a marca deseja transmitir, gerando uma identificação positiva 

e potencialmente duradoura. O público, nesse caso, é inserido como participante da 

construção da identidade da empresa e não apenas como um receptor passivo nas mídias 

tradicionais.  

                                                             
22 Pertencente ao grupo Edson Queiroz. 
23 Pertencente à Coca-Cola. 
24 Pertencente ao grupo AMBEV. 
25 Pertencente à Cervejaria Itaipava. 
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À luz de Trigo (2003), o patrocínio com fins lucrativos
26

 através do entretenimento é 

uma forma complementar de passar a mensagem do produto, transformando tudo 

absolutamente em mercadoria e, consequentemente, é o momento em que o produto ocupa a 

vida social. Para as massas, é o momento hedonista, escapista, que preenche o vazio 

existencial do final do século XX e início do século XXI. Para os empresários, mais uma 

oportunidade para gerar lucros (DEBORD e LESNAT apud TRIGO, 2003, p. 20-23). 

Apesar dos benefícios latentes, as empresas ainda não conseguem transformar os 

aspectos positivos em números que comprovem quão importantes e decisivos são os 

patrocínios de entretenimento. Ainda que a empresa consiga captar, através de alguns 

métodos (pesquisa, por exemplo), a recepção do público diante de uma ação de patrocínio, 

não há estudos que estimem a imagem de marca como ponto estratégico no método de 

avaliação. 

 O patrocínio é uma forma lúdica de reverter parte do faturamento da empresa em 

conteúdo significativo para clientes e potenciais clientes num ambiente propício e 

contextualizado, ou seja, para que o público se sinta a vontade, é preciso que a marca 

transmita os mesmos valores do evento. Aliado a isso, é necessário que as ações tenham 

durabilidade, a fim de ratificar o conteúdo ao qual a empresa está associada, e também para 

evitar prejuízos com esforços pontuais que não gerem mobilização do público. Um evento 

inconsistente pode acarretar erros de avaliação de benefícios do patrocínio e se a empresa não 

perceber que os vínculos gerados do consumidor para com a marca são advindos de eventos 

duradouros, os investimentos não serão de longo prazo. 

Entender as necessidades do consumidor, bombardeado por constantes novidades, é 

um esforço contínuo que requer investimentos. No caso do patrocínio, o investimento 

favorece na decisão de compra do consumidor na medida em que facilita o first trial
27

. Nesse 

ponto, quando se objetiva o incremento do market share
28

, há uma ótima oportunidade para 

alavancar as vendas. 

Para se aproximar do seu público, a Red Bull patrocina diversas personlidades 

(destaques em suas modalidades), equipes ou esportes em variadas proporções, como o piloto 

de motocross Travis Pastrana, o jogador do Santos Futebol Clube, Neymar, o piloto de Stock 

Car
29

 Cacá Bueno, além de ser dona de duas equipes na Fórmula 1, a RBR
30

 e STR
31

 e de três 

                                                             
26 Há patrocínios em forma de doação. 
27

 A primeira experiência com o produto. 
28

 Participação de mercado. 
29

 Categoria do Automobilismo. 
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times de futebol, o Red Bull Salzburg, na Áustria, o Red Bull New York, dos EUA, que conta 

com estrelas como Thierry Henry e Rafa Márquez, das seleções francesa e mexicana, 

respectivamente, além do Red Bull Brazil, que disputa a 2° divisão do campeonato paulista, 

entre outros exemplos. Dessa forma, procura atingir o seu público através do conceito de 

atitude e diferenciação em escala que varia do local ao mundial, mas de grande repercussão e 

mídia espontânea, tendo em vista suas ações inovadoras e coerentes com o público a que se 

destina.  

Entretanto, apesar das inúmeras possibilidades de análise de patrocínio da Red Bull, 

focaremos em um modelo um pouco diferente, que são os eventos proprietários da marca. 

Neles, o investimento é maior, pois envolve a logística do evento inteiro e não apenas 

algumas placas de publicidade e atividades no local realizado. Os benefícios dos eventos 

proprietários para marca e para o público ficarão mais claros nos capítulos três e quatro.  

 

2.2 Marketing de Relacionamento 

 

 A partir do tópico anterior, é necessário deixarmos claro que o patrocínio ao qual nos 

referimos é o de longo prazo, justamente por ser esse o conceito promovido pelo nosso objeto 

e por acreditarmos que relacionamentos são construídos com dedicação, confiança, 

investimento, entre outros aspectos. Assim consideramos imprescindível para a realização 

desse trabalho o esclarecimento conceitual sobre marketing de relacionamento.  

Podemos conceituá-lo, através de Larentis
32

 (2010), como um processo de interação e 

engajamento que estabelece desenvolve e mantém relacionamentos cooperativos de longo 

prazo mutuamente benéficos entre a empresa e seus públicos (fundamentalmente fornecedores 

e cliente) (MORGAN & HUNT, 1994, HAKANSSON; SNEHOTA, 1995; NICKELS; 

WOOD, 1999; SHETH; PARVATIYAR,2000 A; GUMMESSON, 2005 apud LARENTIS).  

Antes de nos aprofundarmos é preciso entender quando o marketing de relacionamento surgiu 

e por que adquiriu tanta importância.  

O advento da internet promoveu o consumidor a uma categoria de comandante-

capitalista, ou seja, ele passou a exigir mais das empresas, passou a querer mais que o básico, 

procurando ter suas necessidades atendidas não só no consumo do produto/serviço, mas 

também na extensão da parceria com a marca para algo mais íntimo. Isso porque a Internet 

proporcionou uma gama de informações sobre os mais diversos produtos e possibilitou o 

                                                                                                                                                                                   
30 Red Bull Racing.  
31 Scuderia Toro Rosso. 
32 Doutor em administração pela UFRS. 
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acesso a opiniões de outras pessoas, seja através de sites voltados à reclamação por si só
33

 ou 

através de redes sociais, tornando o cliente mais ativo e que já não aceita qualquer novidade 

no mercado.  O consumidor sabe o que deseja e quanto aceita pagar por isso. 

Percebendo tal demanda por atenção, as empresas precisam oferecer ao cliente o que 

ele gostaria de ter. O relacionamento é mais um viés do marketing que busca satisfazer o 

cliente e obter, como retorno, comentários positivos sobre o que foi oferecido. Para Kerin et 

al. (2007, p. 16): 

 

Relacionamentos significativos com clientes são alcançados quando as empresas 

identificam maneiras criativas de se conectarem intimamente com seus clientes por 

meio de ações específicas do composto de marketing, implementadas em seu 

programa de marketing. (KERIN, 2007, p.16) 

  

Alguns autores, como Gronroos (1996), acreditam que o marketing de relacionamento 

teve início na década de 1970, período em que teria surgido uma abordagem diferenciada, 

baseada no estabelecimento e no gerenciamento de relacionamentos. Essas abordagens teriam 

sido baseadas na Escola Nórdica de Serviços e no IMP
34

 Group.  Em comum, o fato de 

crerem que o marketing é mais gestão do que simplesmente função empresarial, e por isso o 

relacionamento (não as transações) é tão importante e essencial na sua função primordial. 

(GROONROS ,1996, p.29)  

Quatro décadas depois, tal faceta do marketing se aperfeiçoou, e é assim que Madruga 

(2004) trata o assunto: 

 
[...] O marketing de relacionamento na atualidade privilegia a interação com o seu 

cliente, com o objetivo de desenvolver, especialmente para ele, um conjunto de 
valores que levarão a satisfação e longevidade do seu relacionamento com a 

empresa. (MADRUGA, 2004, p. 20) 

 

Apesar do autor não apresentar nada de novo ao que Gronroos acreditava, um 

pensamento chama atenção pela repetição em ambos os discursos: longevidade de 

relacionamento entre empresa-consumidor. Devido à aparente descoberta de como manter o 

cliente fiel, são inúmeros os casos de sucesso e, com isso, muitas empresas têm investido 

nesse ramo com a expectativa de obter o mesmo impacto positivo na sua imagem. O cliente 

estaria preparado para se tornar mais “íntimo” de tantas marcas? 

                                                             
33 www.reclameaqui.com , por exemplo.  
34 Industrial Marketing and Purchasing Group. Grupo criado nos anos 1970, formado por pesquisadores de 

cinco países (França, Alemanha, Itália, Suécia e Reino Unido), que, através de projeto de pesquisa, 

reconheceram que o processo de vendas de uma empresa é um modelo complexo de interação com o 

consumidor, não devendo ser feito de forma desencaixada, descoordenada. Disponível em: 

<http://www.impgroup.org/about.php>  Acesso em: 13 mai. 2012.  

http://www.reclameaqui.com/
http://www.impgroup.org/about.php
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Para Levy e Weitz (2004), o número de relacionamentos personalizados que as 

empresas pedem que os clientes mantenham com elas é insustentável, como evidenciado por 

dezenas de ofertas de cartão de crédito e de financiamento que um consumidor comum recebe 

em um ano. Esse discurso, para nós, além de pessimista, é, no mínimo, incompleto, pois 

avalia um setor que, talvez pela horizontalidade de atitudes da concorrência, (com abordagens 

semelhantes, serviço pouco diferenciado) não consiga se destacar. No caso da Red Bull, suas 

atividades são únicas, o que garante sua supremacia no mercado de energéticos, como iremos 

ver no capítulo quatro (ver 4.2). Além de querer passar uma imagem de aventura, emoções e 

grandes experiências, o sucesso não seria possível se o público também não tivesse essas 

vontades intrínsecas, ou seja, algo que elas realmente desejavam presenciar. Para Robic
35

,em 

entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, não há melhor momento para expor seu produto que 

durantes eventos com bom nível de apelo emocional através das experiências promovidas. 

 
A comunicação tradicional, de um bom filme publicitário, não é mais tão 

importante. Esses eventos, que promovem experiências com a marca, acontecem em 
ambientes em que os jovens estão muito expostos aos produtos. Na hora de optar, o 

jovem preferirá o produto cuja marca lhe proporcionou uma experiência positiva. 

(Folha de S. Paulo, 2003, s.p)  

 

Kotler (2006) acrescenta que um dos motivos para essa suscetibilidade do público 

durantes os eventos se dá pela atmosfera de “ambiente calculado” que cria ou reforça os 

anseios dos consumidores (KOTLER e KELLER, 2006, p.590) 

Para corroborar o que foi dito, Hunt Arnett e Madhavaram (2006) afirmam que as 

empresas adotam o marketing de relacionamento, pois a competição é tão central às 

economias de mercado que as empresas entram em trocas relacionais com outras empresas e 

consumidores a tal ponto que tais relacionamentos permitem a elas competir melhor. Ou seja, 

envolve uma escolha estratégica. Outra razão para isso, de acordo com Gummesson (2005), é 

que os consumidores e empresas precisam de um nível básico de segurança, que está 

associada a palavras e expressões como “confiança”, “previsão”, “honestidade”, “promessas”, 

“estabilidades”, “medo de ser enganado” e “redução da incerteza e risco”. 

A aproximação com o consumidor sugere maior chance de fidelização, desde que os 

produtos e serviços sejam perceptivelmente produzidos para ele (indivíduo) (PEPERS e 

ROGERS, 2000, p.17). Os autores consideram essa transformação radical na relação cliente-

                                                             
35

 Professora de marketing da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). 
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empresa como a revolução do marketing one-to-one
36

, em que o setor cultural e tecnológico 

está afetando qualquer tipo de negócio, de qualquer indústria, em todas as regiões do mundo. 

Os autores são até radicais ao afirmarem que o gerenciamento individualizado e personalizado 

do relacionamento com o cliente é irreversível. Acreditamos que o marketing one-to-one – 

não levando em conta a tradução literal – pode ser considerado em eventos menores, mais 

segmentados, pois a comunicação específica gera a sensação de “feito pra você”.  Ou seja, 

não é que essa categoria do marketing comunique e planeje suas ações de maneira 

independente para cada cliente, mas sim que ela estuda profundamente um interesse geral 

dentro de um grupo de consumidores específico de modo que a empresa pareça adivinhar o 

que ele deseja.  

Ademais, Brown (2001) explica que as vantagens em ter consigo um cliente fiel está 

no fato de que esses compram mais, são menos influenciados pelo preço e indicam novos 

clientes. Aliás, como foi dito no capítulo anterior (ver 1.4.1), mais vale, em termos 

financeiros, a empresa reter o cliente do que prospectar novos. Cliente fiel, que para Pepers & 

Rogers (1994) só são conquistados nos dias de hoje quando não são incluídos na cacofonia da 

publicidade das mídias de massa. Gordon (2004) complementa o raciocínio afirmando que os 

meios de comunicação tradicionais servem apenas como suporte para construção de marca. 

Veremos no tópico seguinte que isso pode ser percebido na Red Bull, que converte cerca de 

50% do seu investimento em marketing para mídias menos convencionais e populares, como 

em eventos para públicos bastante específicos.  

O marketing de relacionamento, que vimos crescer cada vez mais em estudo, 

importância e utilização pelas empresas, parece ser consenso entre os autores no que diz 

respeito a agregar valor e agradar de forma tal que a mídia tradicional. Antes fundamental, a 

publicidade convencional está se tornando complementar às ações que vão aonde o cliente 

está ou que criam esse ambiente para o consumidor, como no caso dos eventos.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Pepers e Rogers (1994) conceituam o fenômeno de transformação do marketing para o relacionamento one-to-

one como “miniaturização do marketing”, ou seja, o mercado reduzido a um único indivíduo e as transações com 

este são determinadas pelos dados deste cliente em particular, e não uma exploração de estatísticas, 

probabilidades e tendências de um grupo geográfico. 
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3 RED BULL E ENTRETENIMENTO: COMO CONQUISTAR O PÚBLICO 

Este capítulo aborda o posicionamento da marca diante do consumidor, o seu público-

alvo, além de expor a importância do entretenimento para a Red Bull desde o início da marca 

e seus primeiros eventos até os dias de hoje. Abordaremos aspectos da cultura e da 

globalização e como eles se interrelacionam e afetam as atividades da empresa e a sua relação 

com o público através da chamada hibridização cultural.  

 

3.1 RED BULL E ENTRETENIMENTO 

 

Para entender o que levou a Red Bull a associar a sua marca ao entretenimento, é 

preciso entender a sua importância para diversos grupos de pessoas e porque os consumidores 

apreciam a iniciativa.  

A palavra “entretenimento”, de origem latina, vem de inter (entre) e tenere (ter), 

e significa “um espetáculo público ou mostra destinada a interessar e divertir”. 

(GABLER apud TRIGO, 2003, p.25) 

Ainda que o entretenimento nos moldes que vemos hoje (objetivar o lucro financeiro 

ou identificação com a marca) seja recente, o espetáculo em si é uma prática antiga. O antigo 

império romano, através dos coliseus e circos, praticava o controle político-social através de 

briga entre homens e animais ou em corridas de bigas
37

 (TRIGO, p.139).   Essa era uma forma 

de manter a população satisfeita com o governo, pois de alguma forma este retribuía os 

trabalhos ao império. 

 

Do setor de viagens aos supermercados, dos bancos aos periódicos financeiros, do 

fast food aos novos automóveis, o entretenimento está inserido em toda a economia 

da mesma forma que a informática tornou-se presente ao longo das últimas décadas. 

Ao escolher onde comprar batatas fritas, como se relacionar com os candidatos 

políticos, qual companhia aérea viajar, que pijamas comprar para as crianças e qual 

centro comercial frequentar, o entretenimento influencia cada vez mais uma das 

escolhas que as pessoas fazem cotidianamente. (WOLF, Michael J, apud TRIGO, 

2003 p. 26). 

 

No caso da Red Bull, os eventos funcionam como um argumento para o consumo de 

energéticos da marca, dentre os vários concorrentes. O primeiro evento da empresa foi o Red 

Bull Dolomitenmann
38

, em 1988, que consiste em um revezamento de extrema dificuldade, 

                                                             
37 Espécie de corrida de cavalos disputada em um hipódromo em que pequenas charretes eram puxadas por dois 

ou quatro cavalos. 
38

 Disponível em:< http://www.webgroove.com.br/red-bull-esportes-eventos-e-campeonatos-pelo-

mundo/> Acessado em : 08 set. 2012.  

http://www.webgroove.com.br/red-bull-esportes-eventos-e-campeonatos-pelo-mundo/
http://www.webgroove.com.br/red-bull-esportes-eventos-e-campeonatos-pelo-mundo/
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pois combina montanhismo, parapente
39

, caiaque e mountain bike
40

, que acontece até hoje na 

cidade de Leinz, Áustria. Contudo, a primeira campanha publicitária foi produzida apenas em 

1992, através do personagem Leonardo 
41

, criado pela agência Karstner & Partner, no qual o 

artista, ao invés de pintar sua musa, retratou uma lata de Red Bull enquanto apresentava o 

produto como uma “flying machine”, em que as asas se encontravam no seu interior. A 

campanha encerrava com o hoje famoso slogan “Red Bull gives you wings” (Red Bull te dá 

asas, em português). Contudo, a peça Leonardo foi exibida primeiramente apenas na Áustria, 

sendo a primeira peça para o exterior produzida em 1994, para Hungria, chamada de O 

príncipe sapo, mantendo o mesmo mote da primeira campanha e continuando assim até os 

dias de hoje. Ou seja, situações absurdas que se tornam possíveis através do consumo do 

energético (o conceito “dar asas” é uma alusão à imaginação).    

O desafio da empresa, então, foi ser percebida, o que permitiria crescer mundialmente 

em um mercado ainda incipiente. Com apenas um produto, a Red Bull procurou uma solução 

para além dos benefícios fisiológicos, baseando sua comunicação de marketing em atributos 

mais específicos e próximos entre os perfis “jovem” e “esportista”. Dessa forma, os esportes 

radicais, que envolvem adrenalina, atenção e habilidade foram escolhidos como elemento 

segmentador para quase a totalidade do público almejada pela empresa. Assim, é possível 

afirmar que seu público-alvo é formado não apenas por jovens, mas também (ou 

principalmente, a depender do evento) por esportistas em geral, mais especificamente aqueles 

que envolvem riscos, pois 70% dos seus eventos proprietários são voltados para esportes 

desse gênero.
42

 

Tais investimentos criam vínculos entre empresa-consumidor a partir de experiências 

de associação da marca, pois gera uma série de atributos e significados que por si só o produto 

não teria e, além disso, agrega valor ao produto a ponto de seu público aceitar pagar mais 

caro
43

 que produtos da concorrência e de qualidade similar. Esse fato foi explicado por nós, 

através de Brown, (ver 2.2), ao afirmar que os vínculos geram não só um cliente mais fiel, 

bem como menos propenso a trocar de marca pelo fator preço. 

                                                             
39  Semelhante ao páraquedas na sua estrutura, o parapente, ou paraglider, possui um motor no qual é possível 
sobrevoar longas distâncias e pilotar o equipamento. Disponível em: 

<http://inema.com.br/mat/idmat001820.htm> Acesso em: 15 abr. 2012.  
40 Corrida de bicicleta em terrenos acidentados, como montanhas, parques e estradas de terra. 
41 Em referência a Leonardo Da Vinci. 
42 Disponível em: <http://mundodomarketing.com.br/cases/7053/red-bull-investe-em-esportes-radicais-e-acoes-

de-risco-para-dar-asas-ao-desejo-dos-consumidores.html> Acesso em: 04 mai. 2012. 
43  O Red Bull 250ml custa R$: 5,89, Night Power 269ml R$3,99, Burn Energy Drink 260ml – R$5,24 e Flying 

Horse 310ml – 4,89. Pesquisa feita no Supermercado Pinheiro no dia 14 de setembro de 2012.  

http://inema.com.br/mat/idmat001820.htm
http://mundodomarketing.com.br/cases/7053/red-bull-investe-em-esportes-radicais-e-acoes-de-risco-para-dar-asas-ao-desejo-dos-consumidores.html
http://mundodomarketing.com.br/cases/7053/red-bull-investe-em-esportes-radicais-e-acoes-de-risco-para-dar-asas-ao-desejo-dos-consumidores.html
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O publicitário norte-americano Alex Wipperfürth, em seu livro intitulado Brand 

Hijack é citado no artigo publicado pelo site Mundo Marketing
44

, por opinar a respeito da Red 

Bull: “oferece uma visão com a qual as pessoas se identificam e desejam envolver-se de modo 

mais profundo”. Isso também decorre da exclusividade de alguns de seus eventos e ações em 

bares e festas, que ocorrem com uma capacidade limitada de público para uma alta demanda, 

gerando curiosidade para aqueles que ficam de fora e empatia dos que conseguiram estar 

presentes.  

A aparente negação à comunicação para as massas – percebida quando citamos há 

pouco o valor da receita aplicada em eventos proprietários - tem uma explicação lógica: o 

público a que se quer atingir está nessa geração de jovens que buscam se surpreenderem com 

o novo, que estão atrás de grandes experiências, com algo que mexa com seus sentidos. 

Estamos em um momento no qual as pessoas querem tocar o visível e o invisível, ou seja, 

querem sentir as palavras (slogans, jingles), querem sentir a felicidade - muitas vezes utópica 

- dos comerciais de televisão e por isso mesmo confiam parte dos seus momentos de alegria 

nas atividades das marcas que consomem ou gostariam de consumir. 

 Lipovetsky (2007, p. 70) ratifica o momento atual do consumo emocional, afirmando 

que “o importante já não é tanto acumular coisas quanto intensificar um presente vivido.” 

Schimitt (2002, p. 38) completa a questão afirmando que “os consumidores querem ser 

estimulados, divertidos, instruídos e desafiados. Eles procuram marcas que lhes possam 

fornecer experiências e depois passem a fazer parte da sua vida”. 

Ainda que o crescente interesse por momentos únicos e experiências novas independa 

de classe econômica, parte do público é mais suscetível a uma forma de comunicação mais 

específica, tanto que procuram naturalmente por um tratamento diferenciado, o que exige um 

investimento de mídia bem planejado para atingir esse público.  

Novamente, voltamos a comentar sobre o tempo livre (ver 1.4.1), considerada por 

Trigo (2003) o motivo de as pessoas buscarem novidades, o que implica em um gasto 

financeiro cada vez maior para esquecer as frustrações e desgraças do cotidiano. (TRIGO, 

2003, p. 153-154) 

Pellegrini (2009) afirma que essa mudança na consciência de tempo e a sua 

valorização a algo quase alienável se deu com a intensificação da industrialização no século 

XIX, quando ele adquiriu características de coletividade graças ao cotidiano simbolicamente 

possibilitado pelas estradas de Ferro (PELLEGRINI, 2009, p.6-7). Ou seja, a consciência de 

                                                             
44 Disponível em: < http://mundodomarketing.com.br/cases/16991/red-bull-atitudes-que-ressignificam-o-

produto.html> Acesso em: 04 mai. 2012 

http://mundodomarketing.com.br/cases/16991/red-bull-atitudes-que-ressignificam-o-produto.html
http://mundodomarketing.com.br/cases/16991/red-bull-atitudes-que-ressignificam-o-produto.html
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tempo era compartilhada da mesma forma entre grandes grupos. A partir de então, o 

progresso assistido pelo Homem proporcionou a perda da dimensão do presente, tratado por 

Vilém Flusser em 1960, como um mundo da nulodimensionalidade. Na 

nulodimensionalidade:  

 
As coisas (e suas inúmeras versões: os produtos, os objetos, o hardware, a matéria 

bruta) perdem valor enquanto as não-coisas (e suas igualmente inúmeras 
manifestações: as marcas, os símbolos, os serviços, o software, o valor agregado, a 

fama) ganham crescente destaque, importância e valor. (FLUSSER apud 

BAITELLO, 2005, p.5)  
 

Essas reflexões nos mostram como o suposto tempo livre é, na verdade, o tempo que 

utilizamos para não ficarmos livres, no sentido de entediados, pagamos (em festas, bares, 

viagens e etc.) para não termos tempo, no final das contas. Parece-nos que a consciência de 

morte e a sensação de que os dias e anos passam rápido demais, exige que trabalhemos mais 

(para recebermos um melhor salário) e para termos mais qualidade de vida no tempo „ocioso‟ 

que temos cada vez menos. 

 

3.2 Red Bull e hibridização cultural  

 

Apresentados os motivos para o interesse cada vez maior pelo entretenimento, e 

através dele, a diversão, o conhecimento, a cultura, é preciso elencar algumas das atrações que 

vem atraindo o público, mais especificamente, as opções oferecidas pela Red Bull.  

É preciso deixar claro, ainda que a marca seja amplamente associada a isso, que não é 

só nos esportes que a Red Bull está presente. Com a expansão da marca, intensificaram-se 

também suas atividades glocais. No artigo Le Monde em 2020, Paul Soriano (2003) afirma 

que no glocal, “o „local‟ representaria os „nós‟ da rede global e integra não apenas as 

resistências, mas também as contribuições das formações identitárias locais e regionais à 

globalização.” No caso da Red Bull, entre os nós locais, podemos citar o „Red Bull Roda de 

Bola‟
45

 e o „Red Bull Funk-se‟
46

. O inverso – a atividade global que interfere na realidade 

local – tem como exemplo o Red Bull X-fighters
47

 ou Red Bull Air Race
48

. Tanto as 

                                                             
45 Campeonato de embaixadinha para mulheres realizados em vários estados, com disputa final em alguma 

cidade sede. O campeonato consiste em equipes de 4 mulheres cada, que disputam controle de bola, estilo e 

criatividade para ganharem o campeonato. 
46 Evento que visita várias cidades do Brasil composta por alguns DJs que tem o objetivo de divulgar o funk 

como algo para além do funk carioca vendido nos meios de comunicação.  
47 Disputa entre pilotos de MotoCross sobre uma pista de saltos, onde aquele que fizer o melhor salto, de acordo 

com os jurados, consagra-se campeão 
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atividades locais, como globais integram e estimulam às pessoas a conhecerem outras 

culturas. As atividades globais, por exemplo, são uma demonstração de que alguns eventos 

que não carregam traços culturais de uma região podem ter adesão mundial do público, 

bastando que esses eventos lhes sejam apresentados. Não é à toa que vários campeonatos 

esportivos da marca possuem etapas em diversos países do mundo.  

O estudo sobre o comportamento do consumidor se faz necessário, pois vimos 

anteriormente como se dá a atitude da empresa em relação ao consumidor através do 

marketing de relacionamento e do marketing cultural, porém a resposta do consumidor à 

empresa pode evidenciar e efetivar, ou não, a estratégia escolhida pela marca. Para Mowen & 

Minor (2003), o comportamento do consumidor compreende o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos no consumo e na disposição de mercadorias, 

serviços, experiências e ideias. 

É básico que as ações de uma marca e o seu investimento em relacionamento 

influenciem no comportamento do consumidor por determinadas demandas. Quando o 

produto possui atributos e efeitos facilmente identificáveis, como uma televisão, por exemplo, 

sua promoção poderá se limitar perfeitamente à racionalidade, ou seja, a qualidade da 

imagem, o tamanho da TV e as funções que ela oferece. Entretanto, alguns produtos têm seus 

resultados mais difíceis de serem mensurados. É o caso da Red Bull, que ainda que venda seu 

produto baseado no estímulo físico-mental que oferece ao ser consumido, não pode depender 

apenas desses discursos para que ele não fique repetitivo e, consequentemente, cansativo, 

afinal, em termos de composição, o produto é o mesmo desde a sua criação (1987). Além 

disso, o nível de satisfação do cliente é incerto, pois os efeitos do energético podem variar de 

um organismo para outro. 

Para atrair o consumidor, é importante, o apelo emocional, que determina a decisão 

final de compra em um mercado com tantas opções e com resultados teoricamente similares.  

Ou seja, à luz de Kotler (2006), citado em 1.3, o marketing precisa alimentar o desejo do 

consumidor a tal ponto que o fator financeiro possa ser o único empecilho (positivamente 

falando, pois estamos falando de estímulo), que impeça o consumidor de adquirir o produto. 

Fatores socioculturais e pessoais/psicológicos são características primordiais para entender a 

preferência dos consumidores por determinados produtos. 

                                                                                                                                                                                   
48 Disputa entre aviões em um circuito, onde aquele que percorrer o espaço em menor tempo e com menos 

colisões, sagra-se vencedor. Em 2010, uma das etapas do mundial foi disputada na praia do Flamengo, Rio de 

Janeiro. 



44 
 

O fator sociocultural é formado pela cultura, classe social, grupos de referência, 

família, papéis e status. Como fatores pessoais/psicológicos, têm-se idade, estágio no ciclo de 

vida, ocupação e circunstâncias econômicas, estilo de vida, personalidade, auto-imagem e os 

processos da motivação, percepção e aprendizagem com conseqüente formação de atitudes 

(BOONE; KURTZ, 1998, s.p). 

Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas pela Red Bull, decidimos escolher apenas 

duas, com maior destaque para uma delas, o RBMA, como veremos no tópico seguinte, pois 

além de garantirmos um trabalho mais consistente e aprofundado, direcionamos nossa 

pesquisa para a proposta que decidimos estudar: Cultura e entretenimento.  
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4 Red Bull BC One e RBMA 

 

Este capítulo diz respeito ao nosso objeto de estudo, o RBMA, evento de música da 

Red Bull com mais de 10 anos de história. Discutiremos os benefícios para os músicos, para 

os profissionais envolvidos e para o público, além de comentarmos as impressões do público 

sobre as marcas envolvidas no estudo e de que forma elas divulgam os eventos nas redes 

sociais.  

 

4.1 A presença do melting pot no Red Bull BC One 

 

A marca Red Bull promove um evento chamado Red Bull BC One (Breakdancing 

Championship One). Criado em 2004, o evento acontece, primeiramente, através de Cyphers
49

 

em 27 países. São 16 participantes, nos quais 12 são convidados e os últimos quatro 

participam de seletivas com até 70 concorrentes. No Brasil, em 2011, as Cyphers ocorreram 

entre os dias 28 de maio e 4 de junho, nas cidades de Curitiba, (para inscritos da região sul), 

Brasília ( para região Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e São Paulo (para região sudeste).
50

  

A disputa acontece em clubes ou locais para dança no modo um contra um (1vs1), ou 

seja, na “arena” de dança. Para a disputa das oitavas e quartas de finais, os competidores tem 

direito a duas entradas (duas chances) para mostrar a sua habilidade. Já nas semi-finais e 

finais, são três entradas. Os jurados são os próprios competidores que formam a Cypher. Ao 

final da Cypher, o vencedor de cada uma delas vai para uma dos cinco qualifiers
51

 mundiais. 

Em 2011, os países selecionados foram Brasil, Espanha, EUA, Taiwan e Turquia.
52

 

O qualifier sul-americano de 2011 aconteceu em Salvador, na Bahia, e contava com B-

Boys (como são chamados os dançarinos) de diversas influências culturais. Entretanto, a 

organização do evento fez questão de utilizar movimentos artísticos baianos ou disseminados 

na Bahia como desafio aos competidores. Por exemplo, o grupo Olodum
53

 surpreendeu os 

estrangeiros que estiveram presentes e prestigiaram as batidas dos tambores do grupo (Figura 

2). Além disso, os participantes foram apresentados à capoeira, e tiveram de mostrar 

criatividade ao improvisar passos para esse estilo que não é comum nem para os B-Boys 

                                                             
49 Como são chamadas as rodas de dança do Breakdancing. 
50 Disponível em: <http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/Red-Bull-BC-One-Cypher-Curitiba-

021243020180938> Acesso em: 13 fev. 2012. 
51 Etapa qualificatória, em português. 
52 Disponível em: <http://www.dancaderua.com/extras/destaques/red-bull-bc-one-2011/> Acesso em: 13 fev. 

2012. 
53 Fundado em 1979, é uma ONG do movimento do negro brasileiro é que, através de um bloco afro repleto de 

percussão, dissemina a cultura a afro-brasileira pelo mundo. 

http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/Red-Bull-BC-One-Cypher-Curitiba-021243020180938
http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/Red-Bull-BC-One-Cypher-Curitiba-021243020180938
http://www.dancaderua.com/extras/destaques/red-bull-bc-one-2011/
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brasileiros (O estilo dos B-Boys é o Hip-Hop e Breake dance). Para o B-boy Hill, do México, 

na teoria, o Breakdance e a capoeira surgiram da mesma raiz: a batalha.
54

  

 

 
Figura 2: Red Bull BC One em Salvador, 2011. 

        Fonte: Site da Red Bull. 

 

A breve descrição do evento permite perceber que o BC One promove uma mistura 

cultural, aproveitando elementos culturais do repertório artístico de cada participante com um 

elemento específico da cidade sede do qualifier.  A partir disso, podemos encarar o melting 

pot como um aspecto positivo da unificação cultural.  

 Mais que isso, essa unificação de diversidades culturais visa claramente abranger o 

maior público possível e permitir a aproximação entre os povos para apenas uma linguagem: a 

linguagem da marca. Na verdade, percebemos aqui um contraponto. Podemos afirmar que a 

massificação cultural ou sua segmentação são pontos de vistas relativos, pois ao mesmo em 

tempo que um jogador russo é integrado a um esporte que não fazia parte da sua realidade 

cultural, ele seleciona o público que deseja interagir ou simplesmente ser expectador. O que 

queremos dizer é que ao mesmo tempo em que algo da tradição local se globaliza (massifica), 

ele também se segmenta, pois atrai pessoas com preferências específicas. É o que podemos 

chamar de massificação-segmentada. 

Em outras palavras, por que não conceber que a integralização cultural amplia nossa 

capacidade sensorial, intelectual e criativa? Se por um lado nós falamos em respeito a 

tradições, por que não podemos pensar no que pode vir a ser tradicional ou o “novo 

integrado”? Acreditamos que um ser humano mais integrado enxergue o outro com menos 

diferença e, consequentemente, com menos intolerância ou violência. Quando passamos a 

                                                             
54 Disponível em:< http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Video/Quando-o-B-Boying-encontra-a-Bahia-

021243084215155> Acesso em: 16 fev. 2012.  

http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Video/Quando-o-B-Boying-encontra-a-Bahia-021243084215155
http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Video/Quando-o-B-Boying-encontra-a-Bahia-021243084215155
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fazer parte de um grupo maior, que compartilhe alguns dos mesmos gostos e preferências 

repensamos que não precisamos oprimir aqueles que não compartilham das mesmas 

ideologias.  

 

4.2 RBMA e a hibridização cultural  

 

A escolha por um objeto que trate de música nesse trabalho acadêmico não é à toa. 

Assim como dissemos no capítulo um (ver 1.2) sobre a cultura, a música também tem caráter 

mobilizador, reunindo vários grupos de pessoas em torno de um ritmo ou mensagem em 

comum, seja no seu próprio idioma nas vozes de Chico Buarque, Tom Jobim e Elis Regina, 

para citar alguns, ou em sucessos mundiais nas vozes de cantores como Frank Sinatra, 

Michael Jackson e Madonna. Nas novelas, por exemplo, já tivemos exemplos de músicas 

internacionais que ficaram famosas, como a música árabe na novela O Clone e a música 

italiana em Terra Nostra. A partir da música, é possível conhecer um pouco do estilo de vida 

e a realidade sócio-econômica de vários países, além de ritmos e novos artistas. Dessa forma, 

detalharemos a importância do festival promovido pela Red Bull para a sociedade ou parte 

dela. 

O segundo evento a destacarmos é o Red Bull Music Academy (RBMA), criado em 

1998, na cidade de Berlim, foi inicialmente concebido como um festival que reunia DJs
55

 de 

várias partes do mundo, mas ampliou seu conceito para um festival que acomoda os mais 

variados gêneros musicais e profissionais da área. 

O RBMA tem edições temáticas anuais em 10 cidades do mundo. Em 2011, as cidades 

escolhidas foram Cidade do Cabo (África do Sul), São Paulo (São Paulo), Berlim (Alemanha), 

Toronto (Canadá), Melbourne (Austrália), Detroit (Estados Unidos), Roma (Itália), Paris 

(França), Nova York (Estados Unidos) e Londres (Inglaterra). O encontro mundial aconteceu 

em Madri (Espanha)
56

. Porém, esse festival foge do lugar comum e vai além de um mero 

palco com vários artistas. Antes das apresentações acontecem workshops que discutem os 

mais variados temas da música mundial. O objetivo é não só encontrar novas tendências, mas 

também ampliar os conhecimentos sobre os ritmos musicais de outros países. 

No Brasil, o tema do festival foi “¿Qué tal, PanamériKa?” As tendências musicais da 

América do Sul em um só lugar”, realizado entre os dias 8 e 9 de outubro de 2011. No 

                                                             
55 Disc Jokey: profissional responsável por composições musicais em aparelho eletrônicos, misturando ritmos de 

músicas consagradas ou em composições próprias. 
56 Disponível em <http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/music-academy-world-tour-

021243090365056> Acesso em: 04 mai. 2012  

http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/music-academy-world-tour-021243090365056
http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/music-academy-world-tour-021243090365056
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primeiro dia, na Escola São Paulo, foi realizado um workshop aberto ao público com 

mediação do produtor musical Daniel Ganjaman, que discutiu os motivos de os ritmos latinos 

americanos serem pouco conhecidos e apreciados em nosso país, ao contrário do que acontece 

nos países vizinhos (figura 3). Os convidados do evento foram os paulistanos do Bixiga 70, o 

trio colombiano Choc Quib Town, ganhador do Grammy Latino 2010 na categoria “Melhor 

Canção Alternativa”, e os DJs mexicanos Daniel Maloso e Rebolledo. 

 

 
Figura 3: Workshop "¿Qué tal, Panamerika?", em São Paulo capital 

 Fonte: Site da Red Bull 

 

Além de compreender o desconhecimento do público sobre a música dos países 

vizinhos ao Brasil, o evento procura mesclar a música brasileira, com influência portuguesa e 

africana, com as dos outros países, de forte influência espanhola, mas também com suas 

peculiaridades e originalidade. Vale lembrar que essa mistura cultural não é recente. Segundo 

Campos (2012), desde as primeiras navegações, o homem inaugura um contínuo e 

progressivo contato com múltiplas culturas distintas. De forma simplista, podemos inferir que 

a natureza exploradora e a necessidade comunicacional humana vinculam de certo modo os 

homens em uma mesma trama dialógica que constitui o tecido ao qual damos os nomes de 

história e cultura (CAMPOS, 2012, p. 4).  

 Peter Burke (2004) também discursa sobre o Hibridismo Cultural, livro cuja tradução 

em português recebe o mesmo nome, porém com a ressalva da discordância do autor sobre a 

utilização desse termo. Em entrevista ao jornalista Cassiano Elek Machado, da Folha de São 

Paulo, o autor afirma que: 

 

Se tivesse de escolher uma palavra ou conceito que descrevesse as conseqüências 

dos cruzamentos culturais ficaria mais com a metáfora da "tradução" de culturas do 

que a do hibridismo cultural, pois ela expressa bem a idéia de que as conseqüências 
culturais de encontros não são automáticas, que as pessoas têm de trabalhar para 

adaptar itens de uma cultura para outra. (in: MACHADO, 2004, s.p)  
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Dessa forma, iremos adotar o termo hibridismo cultural no sentido que o autor prefere, ou 

seja, tradução cultural. 

A intenção de promover trocas culturais entre os participantes do RBMA fica clara nas 

palavras do compositor e arranjador, formado em relações públicas, Gabriel Nascimbeni
57

, em 

um vídeo
58

 no Youtube
59

 no canal RedBullMusic, o compositor elenca como motivos pela 

escolha da cidade de São Paulo o fato de ser a mais populosa da América do Sul, e também 

pela multiplicidade musical e artística da cidade, que recebe pessoas de várias partes do 

mundo. Daniel Ganjaman completa o raciocínio afirmando que no Brasil, e principalmente 

em São Paulo, a música recebe influência de várias partes do mundo, justificando o debate 

sobre o que motiva a fragilidade da música latina no cotidiano brasileiro. Uma ótima frase foi 

dita por Nascimbeni durante o vídeo: “Nós somos vizinhos geográficos, mas somos tão 

distantes (musicalmente falando)” (NASCIMBENI, 2011). Sobre as trocas culturais e seus 

efeitos, tanto para empresas, como para a sociedade, Hall (2006) opina: 

 
Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam  possibilidades de  

“identidades partilhadas” – como  “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” 

para os mesmos serviços, públicos para as mesmas  mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das  outras no espaço e no tempo. À 

medida que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, e é 

difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 2006, p. 
74) 

 

Essa visão negativa que praticamente decreta o fim das especificidades de cada 

cultura, merece uma ressalva, feita por Campos (2012), de que o contato intercultural origina 

um sujeito hibridizado cuja identidade fragmentada assume diferentes posicionamentos 

constituídos por fragmentos de outras culturas. No entanto, a hibridização cultural não 

provoca um apagamento das tradições originais do sujeito. (CAMPOS, 2012, p. 8). 

Consideramos que a hibridização seja um processo quase sempre natural e bilateral, salvo em 

guerras, quando o dominado, subjugado, muitas vezes tem de assimilar as regras do 

dominante. Não encaramos a hibridização como prejudicial, pois entendemos que o ser 

humano, para entender sua própria cultura, precisa conhecer outras e a assimilação dependerá 

de suas necessidades. Na verdade, a raiz de cada cultura nunca é totalmente absorvida por 

outra (quando ocorre de forma não imposta) e sim apenas algumas superficialidades. Por 

                                                             
57 Graduado em relações internacionais, Nascimbeni é compositor e participou da edição de 2010 da edição 

mundial do RBMA. Em 2011, voltou ao evento em São Paulo como convidado. 
58 O título do vídeo é “World tour stop São Paulo – Red Bull Music Academy.” 
59 Site de compartilhamento de conteúdo audiovisual. 
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exemplo: da cultura japonesa, encontramos a sua culinária básica em restaurantes brasileiros 

especializados e, algumas vezes, parte dos trajes tradicionais, mas isso não reflete todo o 

modo de viver japonês, que sem dúvida vai muito além desses detalhes. Por outro lado, não é 

possível considerar que o brasileiro queira adotar, como parte indiferenciada da sua vida um 

modo de agir ou pensar, mas sim prefere a sensação de ter momentos em que é transportado 

para outra região sabendo que tem sua característica local mantida. 

Além disso, quando Hall, de certa maneira, decreta o fim da cultura tradicional de cada 

região, a sua análise se mostra distorcida. Isso porque cultura pressupõe características 

especificas de uma região ou povo e, como parâmetro, precisa-se que haja ocorrência de 

outras culturas para se ter ciência dessas características. Em outras palavras, para que se possa 

julgar o que é cultura brasileira, é necessário que exista a cultura alemã, grega etc., ou essa 

leitura não faria sentido. Bastaria denominar simplesmente de “cultura”. 

Não é objetivo desse trabalho, entretanto, esclarecer os pormenores das barreiras 

musicais encontradas por alguns gêneros em determinados países, apesar de ser um tema 

relevante. É necessário um trabalho voltado exclusivamente sobre esse tema para dar conta de 

suas especificidades. 

O que de fato nos atraiu nesse festival foi como a empresa Red Bull procura contribuir 

para instigar, desafiar e divulgar novos e velhos artistas, com a credibilidade destes para a 

difusão dos eventos (ainda que seja uma mudança gradual ou para um público específico). Por 

exemplo, logo após o workshop, os músicos iniciam a troca musical entre países misturando 

os ritmos que cada um domina e aos poucos vão assimilando os estilos e incluindo em suas 

composições. Um aprendizado não só para os músicos, mas para aqueles que estiveram 

presentes no debate e tiveram a chance de escutar algo diferente da realidade que estamos 

acostumados nas rádios e a assistir nos sites de música. “Isso é algo tão raro, que parece que 

estamos fazendo algo subversivo aqui”, resumiu o músico Maurício Fleury, do Bixiga 70, 

num dos momentos do bate-papo na Escola São Paulo
60

.  Talvez o público também tenha uma 

percepção subversiva do evento e seja esse o motivo de ele ter se tornado tradicional em 

várias partes do mundo. 

 No caso da banda Bixiga 70, podemos dizer que ela cumpre naturalmente o seu papel 

no quesito mistura musical, já que invoca ritmos do candomblé brasileiro, do afrobeat
61

, do 

samba, da cumbia
62

 e do malinkê guiné
63

. 

                                                             
60 Disponível em: < http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/Red-Bull-Music-Academy-World-

Tour-2011--M%C3%BAsica-021243100730779 > Acesso em: 03 jan. 2012. 
61 Ritmo nascido no continente africano. 

http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/Red-Bull-Music-Academy-World-Tour-2011--M%C3%BAsica-021243100730779
http://www.redbull.com.br/cs/Satellite/pt_BR/Article/Red-Bull-Music-Academy-World-Tour-2011--M%C3%BAsica-021243100730779
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No dia seguinte (09 outubro de 2011), na Praça Victor Civita, no bairro Pinheiros 

(SP), acontece o festival propriamente dito (figura 4), em que os artistas se exibem não só 

para aqueles que estiveram presentes no workshop, bem como para o público que não pôde 

comparecer ao evento no dia anterior.  

           

 
Figura 4: Festival Red Bull Music Academy realizado em São Paulo, capital 

Fonte: Site da Red Bull 

 

É importante registrarmos que, além da prévia latino-americana em São Paulo, o Red 

Bull Music Academy realiza Info Sessions
64

 em algumas capitais do país para discutir alguns 

temas e divulgar o evento para músicos e apreciadores da arte. Entre fevereiro e março de 

2011, as Info Sessions estiveram presentes em Recife, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro e 

na própria cidade de São Paulo. São realizados em espaços menores e também para um 

público reduzido em relação à prévia. Ainda assim, é inegável a grandeza do evento e a 

quantidade de pessoas atingidas. Não há precisão quanto ao público total do RBMA, mas, 

tendo em vista que as prévias do evento acontecem em 10 países do mundo e que cada país 

realiza Info Sessions em algumas cidades, podemos afirmar que algumas dezenas de milhares 

de pessoas são atingidas durante o RBMA e outras milhares também são atingida no pós-

evento através de notícias e vídeos na internet (ver 4.5).  

Na figuras abaixo, (figuras 5 e 6) durantes as Info Sessions, é possível ver o 

alinhamento estratégico da marca com o público através do evento. Tanto nos workshops 

quanto nos shows a marca recebe destaque atrás dos convidados, recebendo apenas algumas 

variações estéticas de acordo com o ambiente.  

 

                                                                                                                                                                                   
62 Ritmo típico da Colômbia. 
63 Ritmo típico da Guiné. 
64  Workshops menores e com apresentações de menores proporções. 
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Figura 5: Convidados debatem enquanto consomem Red Bull. 

Fonte: Site da Red Bull. 

 
 

 
Figura 6: Público consome Red Bull durante evento. 

Fonte: Site da Red Bull. 

 

É possível perceber também que tanto convidados, quanto o público recebem latas da 

Red Bull para tomarem enquanto participam do evento. Ou seja, as pessoas estarão sempre 

vinculando a promoção do evento à empresa e isso poderá interferir na sua decisão de 

compra, ainda mais se a exposição da marca parecer ser a mais despretensiosa possível. 

 

4.3 RBMA , aprendizagem e motivação 

 

Entendemos, a partir do foi exposto no tópico anterior, que tanto as Info Sessions, 

como os workshops e o evento em si fazem parte da aprendizagem - citada anteriormente no 

tópico 4.2 através de Boone e Kurtz (1998) - proposta pela marca, que é inerente a como se dá 

o comportamento do consumidor, visto que a habilidade de comprar (comparar preços, avaliar 

qualidade e necessidade) não é intrínseca ao ser humano.  O nível de aprendizagem dependerá 

do seu predecessor: a percepção. Ela é a responsável por selecionar, organizar e interpretar as 
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informações recebidas.  De acordo com Kotler (2006), a percepção é formada por três partes: 

atenção seletiva, que é a capacidade de filtrar apenas o que interessa; distorção seletiva, que é 

a transformação da informação recebida em significados pessoais com consequente 

interpretação; e retenção seletiva, que é a propensão de guardar apenas os pontos positivos de 

produtos ou serviços de interesse do consumidor. Aliás, a retenção seletiva, ou memorização, 

é fundamental para fidelização do cliente.  

A partir disso, através de Schiffman e Kanuk (2000, p.137), podemos definir 

aprendizagem como “[...] o processo pelo qual os indivíduos adquirem o conhecimento e a 

experiência de compra e consumo que aplicam a um comportamento correlato futuro.” Engel 

(2000) complementa o conceito de aprendizagem como faceta do comportamento do 

consumidor: 

 

A significância da aprendizagem é apreendida por uma simples, mas poderosa 

observação: o comportamento do consumidor é um comportamento aprendido. [...] 

Aprendizagem é o processo pelo qual a experiência leva a mudanças no conhecimento, 

atitudes e/ou comportamento. (ENGEL et al, 2000, p. 335) 
 

De forma didática e resumida, a tradução do discurso dos autores poderia ser feita pelo 

ditado popular: “é errando que se aprende”. Assim como aprendemos quando criança que não 

devemos subir em lugares altos sem uma mínima segurança sob o risco de nos acidentarmos, 

ou quando aprendemos a não colocar a mão no fogo sob o risco de não nos queimarmos, para 

o consumo, também aprendemos com as experiências anteriores quais são as melhores 

atitudes a tomar. Ou seja, a tradição dos mais variados eventos do processo de ação cultural 

da Red Bull são responsáveis por reforçarem os benefícios diretos e indiretos da marca, 

ensinando que associações a marca deseja transmitir através de seus patrocínios e que tipo de 

consumidor ele desejar ter.  

Para ratificarmos o nosso discurso, McCarthy e Perreault (1997, p.119) afirmam: 

 
Aprendizagem é uma mudança nos processos mentais de uma pessoa, causada por 

experiência anterior. [...] A aprendizagem do consumidor pode resultar de coisas que 

as empresas fazem ou de estímulos que não tenham nada a ver com marketing. De 

uma forma ou de outra, quase todos os comportamentos do consumidor são 

aprendidos. (McCARTHY & PERREAULT, 1997, p.119) 

 

Ou seja, o aprendizado pode ser adquirido não por uma experiência natural de uma 

relação unilateral de compra entre consumidor-marca, mas sim de atividades bilaterais entre 

as partes. Essa bilateralidade – troca entre as partes – porém, não pode acontecer de forma 

aleatória. Em outras palavras, a aprendizagem se torna ainda mais fácil e rápida quando há 

interação entre consumidor e produto. Enquanto a publicidade em jornais, rádios e televisão, 
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por exemplo, não permite que o consumidor experimente imediatamente os benefícios 

vendidos, os pontos de venda permitem tocar os valores tangíveis e intangíveis do produto, 

seja através de degustação em supermercados ou em eventos, respectivamente. No caso do 

nosso objeto, a preocupação da marca no relacionamento bilateral ficará mais clara no 

próximo capítulo, ao comentarmos os momentos de interação do público com a marca através 

das redes sociais, de oficinas, da rádio RBMA e etc.  

Para Giglio (2002, p. 130), o aprendizado é mais que experimentação, tem que ser uma 

atividade considerada importante e interessante pelo sujeito. Além disso, segundo ele, uma 

forma de aprendizado que não inclui a experiência é o “boca a boca”, proporcionado entre os 

próprios consumidores e responsável pela transmissão de conceitos relativos as atitudes das 

empresas. O “boca a boca” atual é ainda mais potencializado com o advento da internet, 

possibilitando a pessoas do mundo inteiro as mesmas informações, em tempo real. Por isso, 

um evento bem apreendido contribui, no mínimo, para uma imagem positiva da marca.  

  O diagrama abaixo ( figura 7), a partir de Gade (1980), facilita nossa compreensão 

sobre como a aprendizagem induz a fidelidade a determinados produtos/serviços.  

 

 

O esquema mostra que a fidelidade pode ser considerada como o reforço, uma vez que 

precisamos empreender menos esforço para adquirir tal produto, portanto, o risco de 

arrependimento é, teoricamente, menor. Em outras palavras, cada vez que se obtém uma 

resposta, há o reforço e com isso as pistas vão ficando mais fáceis, pois o esforço é menor 

para adquirir o produto. Claro, o produto  precisa atender as expectativas do cliente para que 

ele volte a consumí-lo ou, de outra forma, as pistas receberão respostas negativas e 
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consequntemente não haverá reforço (estímulo de compra). Outro fator considerado por Gade 

é o envolvimento psicológico, causado pela vulnerabilidade do consumidor em agir de acordo 

com a opinião de familiares e amigos, chamados de grupos de referência, que indicam ou não 

determinada marca. Nesse ponto, a imagem construída pela Red Bull ao longo de pouco mais 

de vinte anos e a sua posição de liderança de mercado - comentada na introdução - possibilita 

menções positivas ao seu respeito. Por último, há estratégias de marketing, com brindes, 

promoções e ofertas que direcionam os consumidores a serem fiéis à marca. A Red Bull, 

através das Wing Girls
65

, visitam constantemente as faculdades e bares onde os jovens estão 

presentes e distribuem energéticos e material publicitário com as novidades da empresa. 

 No entanto, a memorização das mensagens publicitárias só é possivel com a motivação 

no momento da exposição, diz Engel (2000, p. 337). Antes, porém, é preciso que a marca 

chame a atenção e provoque a motivação. Pode parecer simples, mas diante da inteferência de 

tanta publicidade no cotidiano das pessoas, é um desafio cada vez maior alcançar destaque 

sobre a concorrência.  

 Ogilvey (2001) aponta que, atualmente, os consumidores se perguntam “O que eu 

quero vivenciar que ainda não vivenciei?”, isso significa ter acesso à “[...] comercialização do 

que faz o coração bater mais rápido” (OGILVEYapud RIFKIN , 2001, p. 117). André (2002) 

complementa o raciocínio afirmando que “o consumo também é um „experimento mental‟ 

(mental experiment), direcionado principalmente pelo gosto (desejo) por novos bens e 

serviços”(ANDRÉ,2002, p. 83). Dessa forma, consumir um produto/serviço com um 

diferencial  é questão de status, inclusão em um grupo e distanciamento de outros, além de 

afirmação de personalidade.  Tais aspectos são, sem dúvidas, percebidos nos consumidores da 

Red Bull e nas atitudes da marca, já que é o energético mais caro do mercado, como foi dito 

no tópico 3.1. 

 Em outras palavras, para se manterem lucrativas, as empresas precisam vender sonhos, 

como afirma Longinotti-Buitoni (2000): 

 
Sonhos são uma percepção. Como os clientes hoje são sofisticados, suas percepções 

também se tornaram mais agudas. Eles não podem mais ser influenciados puramente 

por uma mensagem sedutora. Esta precisa ser substanciada por um produto ou 

serviço notável, rico de emoções e valor estético. [...] Como a sedução é mais arte do 

que ciência, ela tira sua inspiração de um ambiente emocional e não da 

racionalidade. (BUITONI, Longinotti, 2000, s.p)  

  

                                                             
65

 Garotas bonitas e desenvoltas que promovem os produtos da marca. 
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Por esse aspecto, é fácil perceber como ambos os lados – empresa e consumidor – se 

beneficiam. De alguma forma, os eventos culturais oferecidos pela Red Bull através da 

música, ainda que haja interesses financeiros, causam uma sensação de prazer pelo 

conhecimento adquirido e de certa forma ameniza  a finalidade dos eventos  que a empresa 

promove (aumentar as vendas e gerar lembrança de marca). Aliás, a forma lúdica como os 

eventos são tratados também parecem ser mais interessantes e menos desgastantes do que as 

práticas culturais de décadas e séculos atrás.  

Em outras palavras,  adquirir cultura sempre foi sinônimo de estar em  ambiente  

sóbrio, repleto de intelectuais e com discussões profundas sobre os mais diversos assuntos. 

Nas últimas duas décadas, no entanto, é possível perceber uma transformação no público e na 

forma como o conhecimento é adquirido, bem como a escolha do que vai ser transmitido. Para 

se manter atraente, é preciso encantar mais que se aprofundar em temas longos e muitas vezes 

de conclusões imprecisas ou diversas. Nesses eventos, os objetivos são claros para o público e 

facilmente assimilados (mas não menos relevantes) e transmitidos, permitindo que mais 

pessoas se interessem pelo conteúdo oferecido. 

 

4.4 Red Bull Music Academy – Madri  

 

Poderíamos discutir a relevância de um evento voltado para música eletrônica ou que 

não tenha surgido devido a uma tradição de um povo, mas Trigo (2003) faz uma ótima 

ponderação:  

 
As festas são diferentes, para públicos diversos, em contextos e tempos 

diferenciados. As antigas festas populares são tão importantes quanto às raves66, os 

festivais de jazz ou de rock, as baladas de verão nas ilhas do mediterrâneo ou na 

costa brasileira do atlântico, as paradas gays ou os desfiles e bailes de carnaval, 
contemporâneos. São apenas diferentes em suas origens e expressão, mas tudo é 

festa (TRIGO, 2003, p.125). 

 

 Em comum, estão os interesses (a celebração) objetivos ou subjetivos, a identificação 

com outras pessoas ou consigo mesmo. 

A 14° edição mundial do evento aconteceu entre os dias 23 de Outubro a 4 de 

Novembro e de 13  a 25 de Novembro de 2011, em Madri, na Espanha, em um antigo 

armazém  totalmente decorado para o evento, chamado El Matadero
67

. Entre 8000 inscritos, 

                                                             
66 Festas de música eletrônica que ocorrem grandes ambientes, como galpões, sítios ou fazendas. 
67Segundo o site oficial do local, El Matadero é um centro de apoio cultural às criações do presente e do 

futuro. Entre as atividades realizadas no local estão a dança, a pintura, o cinema, a música, entre outros.  
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foram selecionados 60 participantes, divididos em dois grupos de 30 pessoas, para 

desfrutarem durante 15 dias, cada grupo, das “lectures”, “temas” e das festas do evento. Dessa 

forma, o armazém se transforma em uma espécie de laboratório de novos e velhos artistas – 

alguns até com até 40 anos de carreira - trocando informações, trabalhando juntos e 

divulgando a sua produção musical. 

 

4.4.1 O Brasil no RBMA 

 

Para entender um pouco mais sobre o evento, é necessário explicar que as chamadas 

“lectures” são sessões especiais que ocorrem em salas reduzidas (em torno de 30 pessoas), 

onde o convidado, acompanhado do mediador, fala da sua trajetória musical, suas influências, 

sobre a importância do evento, dentre outras coisas. Um dos convidados foi o brasileiro Tom 

Zé (Figura 8), que esclareceu para os presentes a origem do tropicalismo, movimento cultural 

ocorrido no final da década de 60. 

 

 
Figura 8: Tom Zé durante a sua lecture no RBMA 2011 

Fonte: Site da Red Bull 

 

O cantor começa o debate com a seguinte frase: “Estariam vocês interessados em 

corrigir uma mentira quase consagrada como uma espada fincada numa pedra?” A pergunta, 

retórica, segue com a resposta: “O tropicalismo não nasceu do Rock dos Beatles e Rollings 

Stones. O tropicalismo não nasceu no mundo aristotélico que vocês conhecem. Vocês já 

pensaram em novas perspectivas sobre como atuam culturalmente na sociedade?” Após uma 

longa contextualização histórica sobre a origem do movimento através da influência árabe na 

colonização espanhola (e por isso ser considerada por ele uma civilização deveras inteligente) 
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e dos poetas provençais do século X e XI, dentre eles, o maior de todos para ele, Arnaut 

Daniel a quem Dante Alighieri se referia como "il miglior fabbro" ("o melhor criador").  

Já no final do debate, Tom Zé afirma que “a tropicália foi o braço cantado que levou o 

Brasil da Idade Média à Segunda Revolução Industrial”. Ele explica que isso ocorreu, porque 

até meados dos anos 60, os objetos que usávamos eram todos importados, mas São Paulo 

estava passando de província para cidade industrial e isso refletiu o nacionalismo nas músicas. 

De repente, até a música brasileira estava sendo exportada através da Bossa Nova, por 

exemplo. Não iremos nos aprofundar no Tropicalismo em si, mas Tom Zé é um dos vários 

exemplos de exportação cultural sem recortes ou manipulações de agente externo, pois é a 

história contada pelo próprio artista, e mais, no caso do Brasil, retifica o estereótipo do samba 

que é vendido aqui e comprado por muitos estrangeiros como único gênero que temos para 

exportar. 

Outro aspecto do evento a destacarmos são os “temas”, que fazem parte da atuação dos 

músicos escolhidos para os diversos estúdios montados no local. Os participantes têm 15 dias 

para estudarem o estilo musical dos outros e comporem, em parceria com alguém, novas 

músicas para apresentarem as novidades ao público no último dia do evento. Em suma, 

espera-se que as duplas (às vezes trios), tenham estilos diferentes um do outro para que o 

resultado final seja algo novo e surpreendente. Na verdade, essa é uma ótima oportunidade 

para os artistas pensarem em novas perspectivas para o seu trabalho não só no futuro, como 

durante o evento.  

Aqui, a teoria de Peter Burker sobre traduções culturais (ver 4.2), recebe a 

oportunidade de ser posta em prática. De fato, acreditamos ser esse o momento em que o 

termo tradução faz todo o sentido para os músicos. A troca não é só sentido cultural, mas há 

troca de atitudes, crenças e etc. Dessa forma, os músicos têm poucos dias para converter as 

novidades apresentadas em algo adaptado ou inédito. 

Belinazo e Jacomelli (2006) ilustram bem o hibridismo percebido por nós nos temas 

do RBMA: 

 
O ir e vir do visível e do invisível, do qualitativo e d o quantitativo, em um grupo ou 

grupos pelo intercambiar de conhecimentos, concepções, noções, interações 

políticas, econômicas e outros provoca aquilo que alguns autores denominam 

hibridismo cultural. (BELINAZO, 2006, p. 7)  

 

Ortiz (2003) complementa o raciocínio: “a mobilidade das fronteiras dilui a oposição 

entre o autóctone e o estrangeiro” (p.83).  
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A tradução cultural comentada pelos autores e constatada no RBMA, só é 

materializada quando o produto final do evento (o CD produzido pelos artistas) é 

disponibilizado ao público. Esse assunto será retomado no tópico seguinte. 

 Em entrevista
68

 à revista norte-americana XLR8R
69

 durante o RBMA, o 

estadunidense Salva, afirma que a cidade de Madri é bastante caótica, com pessoas nos 

parques e em bares a noite inteira e que isso é bastante inspirador para que ele pense em 

novos conceitos e modifique o seu repertório. 

Outro ponto a ser ressaltado são as festas, que são temáticas e também são promovidos 

intercâmbios entre os músicos nesses eventos. Nelas, são dadas as oportunidades para o 

público externo interagir com o evento, pois ocorrem fora do El Matadero, em espaços 

maiores. Em uma delas, por exemplo, remeteu a algumas discotecas dos anos 1970 em que o 

público andava de patins dentro do ambiente. Com decoração bastante colorida e música 

inspirada na mesma década, era a oportunidade de o público conhecer um pouco do início da 

cena eletrônica no mundo.   

Por fim, os Bedroom Studios, que de acordo com relato da jornalista e blogueira 

portuguesa Catarina Limão, são estúdios bastante disputados, e no início chega a ser 

desorganizado, porque todos querem compor ao mesmo tempo. Os participantes também 

contam com um estúdio principal, o Recording Studio, equipado com piano de cauda, 

guitarras, baterias, entre outros instrumentos. Com o passar dos dias, os músicos vão 

naturalmente para os mesmos estúdios dos dias anteriores, facilitando os trabalhos (LIMÃO, 

2011)
 70

.  Nos estúdios, através das pesquisas no site do evento e através da cobertura da 

jornalista, pudemos perceber um ambiente contraditório. Ao mesmo tempo em que era um 

momento de concentração, pouca iluminação (luz natural, basicamente), quase melancólico, 

também era um momento de muita agitação musical, de produção incessante (figura 9).   

 

                                                             
68 Disponível em: <http://www.xlr8r.com/features/2011/11/five-minutes-salva-rbma> Acesso em 15 mar. 2012 
69 Produzida desde 1993, é uma revista bimestral que trata de música e cultura em geral.  
70

 Disponível em: <http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/super-blog-limao/?tag=2060> Acesso em: 02 fev. 

2012. 
 

http://www.xlr8r.com/features/2011/11/five-minutes-salva-rbma
http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/super-blog-limao/?tag=2060
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Figura 9: Estúdios onde os temas eram estudados e produzidos 

Fonte: Blog de Catarina Limão 

 

Uma questão poderia ser levantada: ainda que a troca musical e cultural seja a base do 

RBMA, podemos considerar que público faz parte dessa integração? É possível dizer que sim. 

Nesse caso, é interessante citarmos a Aldeia Global, do sociólogo Marshall McLuhan (1972). 

Segundo ele, em linhas gerais, a globalização, através da tecnologia, é capaz de integrar as 

pessoas a ponto de encurtar as distâncias geográficas, permitindo que as pessoas lutem pelos 

mesmos ideais e compartilhem conhecimento mais rapidamente e bilateralmente. A partir da 

teoria do autor, podemos inferir que a internet seria o paradigma atual do modelo estudado 

pelo autor, que até ficou mais coerente no contexto da nossa sociedade atual do que na época 

em que nos foi apresentado. Os vídeos, fotos e artigos relacionados ao evento são uma 

maneira rápida e barata para inserir o público no contexto do RBMA.  

O evento, apesar de voltado essencialmente para os músicos de várias partes do 

mundo, tem no seu cerne uma missão de difusão da produção musical ocorrida a cada ano 

através da renovação dos artistas convidados a cada edição. Além de o terceiro dia de evento 

(20 de novembro de 2011) ter sido aberto ao público
71

, a integração é identificável em pelo 

menos outros três momentos: o primeiro deles, a transmissão do evento acontece ao vivo na 

chamada RBMA Rádio, a Rádio oficial do evento e nas festas abertas ao grande público que 

ocorriam quase diariamente durante o mês do evento.
72

  

Em segundo lugar, o site do evento é atualizado o ano inteiro com novidades sobre a 

próxima edição, além de informações sobre edições passadas. Inclusive, é possível baixar os 

                                                             
71 Nesse dia, para abrigar um público maior, o RBMA foi temporariamente realocado na chamada La Casa 

Encendida, que a exemplo do El Matadero, também é um centro sócio-cultural disponível à comunidade 

madrilenha. Disponível em: <https://www.lacasaencendida.es/es/que_es_la_casa_encendida> e 

<http://www.xlr8r.com/features/2011/11/behind-scenes-rbma-madrid-part-2> Acesso em: 29 mar. 2012.  
72 As transmissões ficam todas disponíveis após o evento no site http://redbullmusicacademyradio.com/ e há um 

aplicativo da Rádio RBMA que pode ser baixado para os usuários de Iphone acompanharem as novidades.  

https://www.lacasaencendida.es/es/que_es_la_casa_encendida
http://www.xlr8r.com/features/2011/11/behind-scenes-rbma-madrid-part-2
http://redbullmusicacademyradio.com/
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dois CDs que são produzidos a cada edição contendo um arquivo de texto em formato de 

encarte que explica um pouco da história de cada música através da parceria nos estúdios do 

RBMA. Além disso, há um canal
73

 do RBMA no Youtube que contém todos os vídeos do 

evento mundial e dos eventos satélite. Entraremos em detalhes no próximo tópico. 

Por fim, entre os convidados para o El Matadero, estão vários jornalistas da área. Eles 

são responsáveis pela divulgação “espontânea” 
74

 do evento, dando as principais notícias da 

ocasião e ainda divulgam a marca, gerando retorno publicitário à empresa. Claro, ainda que 

haja participação midiática, não é um evento voltado para a maioria da população, mas sim 

que segmenta o público com a intenção – acreditamos – de atrair os mais variados clientes 

através de construções culturais específicas para cada público. Porém, não esqueçamos que o 

RBMA é apenas uma parcela de atividades promovidas pela Red Bull. O público que não se 

sentiu atraído a participar ou não teve interesse no pós-evento, há alternativas disponíveis e é 

possível que algum deles agrade, pois a marca está presente em uma grande variedade de 

eventos. 

Vale dizer que os equipamentos que foram utilizados no evento, através da Red Bull, 

ficarão a disposição da comunidade por pelo menos três anos, o que denota a visão de 

continuidade e extensão das atividades realizadas no Matadero.
75

 Esse tipo de atitude fortalece 

não só a Red Bull, bem como a marca RBMA e sua autossuficiência (enquanto evento 

cultural) em construir laços com a comunidade local. Isso favorece a valorização do que vem 

de fora, ou seja, valoriza sua característica etnoexocêntrica.  

 

4.5 A contribuição da produção musical no RBMA para os artistas e sociedade 

 

O CD produzido durante o evento, chamado de 'Various Assets – Not For Sale‟, é 

composto, em sua quase totalidade, por músicas eletrônicas e/ou instrumentais, por isso não 

foi possível notar determinados “regionalismos”, mas qual seria outra palavra? que pudessem 

influenciar nas composições. Isso porque a pick-up, como é chamado o instrumento de 

mixagem eletrônica, é universal (do ponto de vista de „tocador de vinil/CD), podendo ser 

produzido em qualquer parte do mundo sem que seja possível afirmar algum aspecto 

                                                             
73 Página específica no site que contém apenas os vídeos relacionados ao titular da conta. Nesse caso, a Red Bull 
74 Ainda que haja interesse econômico quando se convidam jornalistas para cobrir um evento, é possível 

identificar liberdade editorial para comentar os dias de evento. 
75

  Disponível em: <http://www.xlr8r.com/features/2011/11/behind-scenes-rbma-madrid-part-1> Acesso 

em: 23 dez. 2011 

http://www.xlr8r.com/features/2011/11/behind-scenes-rbma-madrid-part-1
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exclusivo de país, região ou artista, até porque as influências musicais desses artistas também 

provêm de várias partes do mundo, o que provoca uma fusão de ritmos a cada música. Em 

outras palavras, enquanto o pandeiro ou berimbau são tidos como instrumentos tipicamente 

brasileiros, no caso da pick-up, não há associação do instrumento a um país ou região 

específica, pois ele é encontrado em todas as regiões do planeta.  

Partindo desse pressuposto, cabe citar novamente Marshall McLuhan e seu estudo 

sobre a chamada Aldeia Global. Apesar das inconsistências e da nossa restrição quanto ao 

termo Aldeia Global, já que ainda há muitas áreas que não estão interligadas (como sugeriu o 

autor na época), e como assim sugere a expressão aldeia (integração - no sentido 

cooperativista e idealista) muito maior que o que vemos atualmente, acreditamos que o 

modelo se encaixe muito bem ao cenário eletrônico, que é a maioria presente no RBMA. 

Inclusive barreiras como: religião, língua e valores culturais são facilmente transponíveis por 

esse estilo musical quando comparadas a outras atividades humanas, facilitando a interação 

entre pessoas de várias partes do mundo.  

O que diferencia as composições do CD são os instrumentos utilizados, com teclados, 

guitarras, violões e até apitos (na música “Pump Dat - 1x13”). Entretanto, ainda que não seja 

possível identificar traços culturais através de letras ou ritmos, na música eletrônica (talvez 

principalmente nela), fica bastante claro como a globalização e a facilidade com que os 

artistas da área têm em trocar experiências, influenciando um no trabalho do outro. Por 

exemplo, em “Jacktrax - 1x11”, artistas de Manchester e Barcelona se juntaram para recriar a 

chamada Chicago House, estilo de música eletrônica criado nos EUA.  

Claro, para entender todas as influências presentes nas músicas produzidas durante o 

evento, seria necessário se aprofundar na discografia de cada participante, o que demandaria 

tempo e fugiria a proposta inicial do trabalho. Aos amantes do estilo eletrônico, não é difícil 

imaginar o amadurecimento profissional que os artistas passam em eventos desse nível. O 

RBMA é só um exemplo de evento cultural, mais especificamente voltado para a música, 

além dos já citados (capítulo um e capítulo dois, respectivamente) Red Bull BC One, Red Bull 

Funk-se, estão o Red Bull Music Armada
76

, Red Bull Tum Tum Pá
77

, entre outros. A 

                                                             
76 Evento criado em parceria com a Oi FM em 2011 em que artistas são convidados a tocar em um barco 

construído na Amazônia, o Tocorimé Pamatojari (espírito aventureiro). Na sua primeira edição, o barco passou 

por seis praias, partindo de Florianópolis (SC) até o Rio de Janeiro (RJ). A viagem, com duração de 1 mês, além 

de artistas convidados, também contou com a presença de alguns chefes de cozinha responsáveis por preparar 

pratos específicos de algumas regiões do país, além de alguns personagens conhecidos em cada parada do barco. 
77 Nesse evento, estudantes universitários de mais de 30 países são convidados a mostrarem suas habilidades 

musicais utilizando apenas latinhas de Red Bull e material escolar, como lápis, caneta, estojo e etc. A final 

mundial,aconteceu em junho de 2011, no Rio de Janeiro . Na ocasião, a equipe STB: Sexually Transmitted Beats, 

do Cairo, capital do Egito, sagrou-se campeã, com o Brasil em segundo lugar, seguido da equipe Jamaicana. 
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segmentação proposta parece ser muito mais interessante, pois os trabalhos realizados são 

mais aprofundados, debatidos e apreciados pelo público-alvo, vide o sucesso nas redes sociais 

que comentaremos no tópico seguinte.  

Em uma das faixas, há participação brasileira (figura 10). Lucas Febraro
78

, o único 

brasileiro da edição, juntamente com Brian Simon (EUA) e Grayson Gilmour, compuseram 

“Cicada Sleep - 2x02” (HOL). A faixa inicia com uma progressão moderada de cordas  até o 

momento da transição para música eletrônica acelerada.  

 

 
Figura 10: Lucas Febraro (esq.), Grayson Golmour ( Centro), Brian Simon ( Dir) 

Fonte: Encarte do CD 'Various Assets – Not For Sale‟ 
 

O mais interessante, entretanto, está na referência usada para a escolha da música. De 

acordo com o encarte disponibilizado para download juntamente com o CD, a Magicicada, 

uma espécie de Cicada (cigarra, em portugês), permanece 17 anos de sua vida sob a terra, 

adormecida, até o momento da emersão sincronizada com as demais cigarras de sua espécie. 

Após o acasalamento, as cigarras passam mais 17 anos sob a terra. Por isso, em uma 

brincadeira na descrição da faixa, o texto pede para que as pessoas fiquem atentas para a 

segunda parte da música, em 2028.  

“You Said You Love me - 2x11” é uma homenagem aos anos 90 e o resultado de um 

trabalho de seis pessoas, entre eles, italianos, canadenses, norte americanos e ingleses. As 

diferentes nacionalidades dos compositores apresentadas até aqui ratificam o interessem em 

promover uma intensa troca cultural entre os participantes. 

 

 

                                                             
78 Lucas, 20 anos, é estudante de relações públicas na Universidade de Brasília (UNB). Toca guitarra e compõe 

com sintetizadores (equipamento musical) e baterias eletrônicas. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/cultura/estudante-lucas-febraro-mistura-influencias-variadas-para-fazer-colagens-

etereas-espaciais-2786638> Acesso em: 17 jan. 2011.  

http://oglobo.globo.com/cultura/estudante-lucas-febraro-mistura-influencias-variadas-para-fazer-colagens-etereas-espaciais-2786638
http://oglobo.globo.com/cultura/estudante-lucas-febraro-mistura-influencias-variadas-para-fazer-colagens-etereas-espaciais-2786638


64 
 

4.6 RBMA nas redes sociais 

 

O sucesso do RBMA e outros aspectos podem ser analisados através das redes sociais. 

Escolhemos o Facebook e Twitter por conta da sua representatividade mundial
79

 e 

características específicas entre elas que veremos adiante nesse tópico.  

 Na página oficial do evento
80

 no Facebook, - aba “curtir” – estão disponíveis alguns 

dados. O primeiro deles refere-se a quantidade de pessoas que curtem (assinem) a página. São 

55.114 likes
81

, ou seja, essa é a quantidade de pessoas que aceitam receber atualizações em 

tempo real na sua página pessoal na rede social. É um número considerável para um evento 

que não é divulgado nos meios de comunicação tradicionais, ainda mais sabendo que o 

universo deve ser ainda maior, pois muitas pessoas podem não conhecer a página ou, caso 

conheçam, optaram por não assinar as atualizações. 

Outro dado interessante, que confirma o público-alvo jovem da Red Bull, (ver 

introdução e 4.1) está na faixa etária que mais comenta sobre os eventos na rede social 

segundo dados do próprio site: 18-34 anos. 

Retomando Kerin (2007), que destacamos no tópico 2.2, é importante verificar a 

construção de relacionamentos significativos através de maneiras criativas para se conectar 

com o cliente. Ainda que a interação com o consumidor através de redes sociais não seja uma 

forma deveras criativa, já que é amplamente utilizado pelas empresas, é possível falar que a 

aproximação com o cliente é clara e bastante positiva para os dois lados, já que a empresa 

recebe o feedback
82

  do público, e esse, em contrapartida, se sente mais próximo dos 

conteúdos do evento e dos artistas. 

No twitter, o perfil @rbma possui 35.638 seguidores
83

. A menor quantidade pode ser 

justificada pelo fato de o twitter ter menos usuários que o Facebook. Entre os dois perfis, duas 

diferenças básicas foram percebidas. A primeira delas é que o perfil do Facebook publica 

mais fotos e informações sobre o RBMA pelo mundo, enquanto o perfil no twitter interage 

                                                             
79 O número de usuários do Facebook alcançou o número de 901 milhões em abril desse ano (disponível em: 

<http://www.castrodigital.com.br/2012/05/brasil-2-lugar-usuarios-facebook.html>), enquanto o twitter possui 

pouco mais de 200 milhões de usuários (disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5772574-

EI12884,00-Mundo+tem+bilhao+de+usuarios+de+redes+sociais+diz+estudo.html>) Algumas redes sociais, 

como o Orkut, não têm expressividade em muitos países. Inclusive, no Brasil, foi ultrapassado em número de 

usuários para o Facebook em setembro de 2011. Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-

noticias/redacao/2011/09/10/facebook-passa-orkut-em-numero-de-usuarios-no-brasil-em-agosto-confirma-

ibope.jhtm> Acesso em: 13 abr. 2012  
80Disponível em: <https://www.facebook.com/RedBullMusicAcademy/likes> Acesso em 17 mai. 2012.  
81 Até o dia 24 ago. 2012. 
82 Retorno do público sobre o evento através de comentários e opiniões.  
83 Até o dia 24 ago. 2012. 

http://www.castrodigital.com.br/2012/05/brasil-2-lugar-usuarios-facebook.html
http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5772574-EI12884,00-Mundo+tem+bilhao+de+usuarios+de+redes+sociais+diz+estudo.html
http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5772574-EI12884,00-Mundo+tem+bilhao+de+usuarios+de+redes+sociais+diz+estudo.html
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/09/10/facebook-passa-orkut-em-numero-de-usuarios-no-brasil-em-agosto-confirma-ibope.jhtm
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/09/10/facebook-passa-orkut-em-numero-de-usuarios-no-brasil-em-agosto-confirma-ibope.jhtm
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/09/10/facebook-passa-orkut-em-numero-de-usuarios-no-brasil-em-agosto-confirma-ibope.jhtm
https://www.facebook.com/RedBullMusicAcademy/likes
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com o público, seja através de citações aos músicos ou com os próprios seguidores, como no 

tweet: “@nickfracch It's 21 this year because of USA, but applications are now closed. You 

will have to try next year, should be 18+ then.”
84

 (Será de 21 anos dessa vez devido as leis 

norte-americanas, mas  as inscrições estão encerradas esse ano. Você terá que tentar próximo 

ano, mas deverá ser maior de 18 anos para isso – tradução nossa.) Em resposta a um rapaz que 

gostaria de saber se havia limite de idade para se inscrever para o evento satélite principal do 

RBMA em Nova York. 

Talvez pela maior interação no twitter, constatamos a segunda diferença entre os 

perfis. Em consulta realizada por nós nas referidas redes sociais entre os dias 10 e 17 de maio 

de 2012, percebemos que os seguidores e assinantes do RBMA no Facebook pouco interagem 

com o perfil na rede social, normalmente compartilhando o conteúdo divulgado na página 

principal do evento sem tecer maiores comentários (figura 10). 

 

 
Figura 10: Atualização pública cita o RBMA  

Fonte: Facebook. Publicado em 16/05/12 

 

Já no Twitter (figura 11), além da interação público-evento, citada anteriormente, as pessoas 

se interessam por informar aos seus seguidores o que estão ouvindo na radio RBMA e qual 

cantor está tocando no momento: 

 

 

 

                                                             
84 Postado em 15 de maio/12. 



66 
 

 
Figura 11: Público cita o RBMA no Twitter 
Fonte: Twitter. Publicações do dia 17/05/12 

 

O advento da internet, e principalmente da web 2.0
85

, mais especificamente através das 

redes sociais, ratifica a citação a Madruga (2004) (ver tópico 2.2) de que os relacionamentos 

da atualidade privilegiam a interatividade com o intuito de satisfazer e estender a relação do 

público-alvo com a empresa. Soma-se a isso a possibilidade de clientes potenciais 

descobrirem o evento não diretamente pela empresa, mas através dos amigos, que são 

supostamente de confiança, principalmente se o amigo divulgador for reconhecido pelo bom 

gosto, pelo apreço por qualidade.  

 
Existe uma considerável comunicação consumidor/consumidor na internet sobre 

uma ampla gama de assuntos. Visitantes on-line cada vez mais não apenas 

consomem produtos, como geram informação à respeito. Eles participam de grupos 

de interesse na internet para dividir informações, e assim o „boca-a-rede‟ se soma ao 

„boca-a-boca‟ como outra importante influência de compra. (KOTLER & KELLER, 

2006, p. 546)  
 

Dessa forma, a adesão do público é ainda maior, ainda que parte deles não esteja 

interessada no energético em si, podem trazer resultados indiretos através da difusão da 

informação.  

Diante do exposto, a utilização dessas duas vias de comunicação online se faz 

necessária, pois se complementam em termos de interação e relacionamento. Além disso, fica 

claro que a amplitude e resultados alcançados pelo evento são imensos, sendo possível 

afirmar que um grupo considerável da sociedade se sente beneficiado pelo RBMA, caso 

                                                             
85“A partir da criação da Web 2.0, o internauta transformou-se em um produtor voluntário de informações, o qual 

não obedece ao mercado comum de produção verticalizada [...] o internauta encontrou um grande espaço para 

debater suas idéias, de maneira democrática, estabelecendo conexões com outros usuários da rede.” (TAVARES, 

s. a., p. 4) 
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contrário não aceitariam receber as atualizações via redes sociais nem repercutiriam o assunto 

com seus próprios amigos nas redes sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas descrições e análises realizadas ao longo deste trabalho, podemos 

apontar benefícios tanto para a marca como para o consumidor, parte que nos interessa. 

O RBMA, inicialmente, assim como qualquer evento, poderia ser considerado um não-

lugar, no sentido de um local artificial, carente de autenticidade e voltado ao capitalismo das 

massas, porém os seus mais de 10 anos de história indicam tradição e credibilidade, além de 

conferirem personalidade e estilo ao evento, transformando-o, por sua vez, em referência para 

outras marcas. Então como podemos não falar em evento bem sucedido se o RBMA se tornou 

um modelo apreciado pelos participantes e pelo público? Ainda que com interesses 

capitalistas, a importância do RBMA junto a uma parcela das pessoas transforma o termo 

pejorativo „não-lugar‟ em algo possível e positivo.  

Retomando a análise sobre comportamento do consumidor, é valido considerar os 

eventos da Red Bull como grandes pontos de venda, onde já se inicia o processo de compra, 

afinal de contas, não se trata apenas da exposição de marca e artistas e ou atletas e sim de um 

local ideal – considerado pela marca - para venda do produto, pois ali, espera-se, estão 

consumidores da marca, não apenas do evento, ou pelo menos boa parte deles. Nos eventos 

aqui estudados, percebemos a união de informação, diversão, estilo de vida e geração de 

experiências, aliados a confiabilidade, eficiência e conforto. 

Seja um evento esportivo ou artístico, em meio a toda a adrenalina e energia que 

envolve as produções da marca, o consumidor tem a sensação de que tal grau de euforia que 

lhes é apresentado precisa de um complemento para ser atingido, o que no caso seria a 

ingestão do energético. Isso porque diante de tanta publicidade em outras mídias e da falta de 

interferência de outras marcas no evento (já que se trata de um evento proprietário) eliminam-

se alguns pontos da busca por marcas alternativas disponíveis e critérios de avaliação por 

meio de quais marcas comparar (se o evento oferece apenas Red Bull, o público não tem 

opção de escolha, e no caso do Red Bull, produto com alto valor agregado, bem vista no 

mercado, tirar essa alternativa do consumidor é um aspecto positivo) . Isso impulsiona o 

consumo imediato e fortalece o consumo futuro, pois a marca proporcionou um momento 

“especial” ao seu cliente, quase como uma justificativa plausível para a utilização do 

energético Red Bull. 

Mas seria o RBMA apenas um evento cultural distorcido ideologicamente, haja vista 

os interesses privados e voltado apenas para a recreação e não para reflexão e crescimento 

pessoal? Acreditamos que não, pois foi perceptível, através dos vídeos disponibilizados pelo 
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evento, o interesse dos participantes e artistas convidados em aprender e em ensinar, bem 

como a própria dinâmica do evento, que valorizou as discussões tanto quanto as outras 

“partes” do evento. A própria abertura de um canal (rádio) para que o público de outras partes 

do mundo pudesse acompanhar em tempo real o que estava acontecendo.  

Em termos de benefícios para a sociedade, os eventos Red Bull BC One e RBMA. 

focam a difusão de manifestações, criação e o lazer, além da realização de debates, 

questionamentos e difusão de informações em geral.  

A apropriação do lazer de forma ativa, no caso da Red Bull e seus eventos, mais 

especificamente o objeto de estudo desse trabalho, se dá, como pudemos perceber, não só pela 

promoção de um evento de música, bem como por todo o ambiente construído em torno do 

evento, como a personalização dos ambientes, o espaço para a interação, criação e 

aproximação com aqueles os quais as pessoas admiram.  Nossa exposição sobre o RBMA vai 

de encontro ao pensamento de que o entretenimento, se comparado à arte, não exige nenhum 

esforço mental, sendo considerado apenas uma reação passiva recompensada pela diversão, 

estando fora do alcance do intelecto, ao contrário da arte, que exige um esforço para ser 

apreciada, sendo esse um dos dogmas da cultura, que permite que saiamos de nós mesmos e 

nos ofereça uma perspectiva. Assim, acreditamos que a visão marginalizada do 

entretenimento não seja uma realidade passível de generalização, pois a leitura que algumas 

marcas fazem do público atualmente atingiu altos níveis satisfação e retorno do ponto de vista 

não só do entretenimento como da cultura. 

Apesar de o RBMA ser um evento segmentado, ele atrai as pessoas por pelo menos 

três motivos básicos: pessoais, profissionais e sociais. Ou seja, ainda que atraia um público 

mais restrito, com gostos específicos, os motivos podem ser bem diferentes, mas não menos 

importantes ou de retorno maior ou menor para um deles em específico. 

É importante ressaltar que eventos culturais são escolhidos pelas pessoas de acordo 

com seus interesses pessoais, seja pela temática ou pelas pessoas que ali estarão. A liberdade 

de escolha é relativa quando a descoberta do evento se dá de forma indireta, através de amigos 

ou familiares, mas nem por isso há imposição ou participação indesejada das pessoas.  

Na verdade, os interesses individuais a partir da análise da sociedade são tão 

complexos que seria necessária uma profunda análise sociológica, filosófica, antropológica e 

psicológica, mas optaremos por uma análise mais simples, porém elucidativa, para fins de 

nosso trabalho, provisoriamente. 

As benesses não ficam apenas no campo do lazer e do estreitamento dos laços de 

amizade entre as pessoas. Através da ação cultural aplicada pela Red Bull nos dois eventos 
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estudados, principalmente através do RBMA, acreditamos que as pessoas adquirem não só 

saberes e conhecimentos que ajude na adaptação ao ser humano e à sociedade, mas também 

oferecem a oportunidade de criticá-la em vários níveis, de não aceitarem determinados 

modelos e comportamento e sugerindo novas formas de pensar as relações em sociedade. 

As críticas e demonstrações de adaptação à sociedade são perceptíveis nas lectures, 

nos estúdios e no próprio histórico dos músicos participantes, que ao longo da carreira, variam 

as temáticas abordadas nos seus trabalhos.  

Ainda que de forma despretensiosa, o RBMA tem um papel de formador de opinião, e 

para que o seu objetivo seja alcançado, é preciso que a Red Bull tenha ou pareça ter 

propriedade para abordar o tema música perante os seus convidados. Com a consolidação do 

evento, com 14 anos de existência, é possível afirmamos que a marca RBMA é importante e 

contribui com alguma parcela da população, se não fosse assim, sem dúvidas a empresa, não 

obtendo o retorno desejado, descontinuaria o projeto. A longevidade do evento, aliás, é 

também demonstração que uma parcela da comunidade em que os eventos são realizados se 

interessa por desfrutá-lo. É como se o público encontrasse, nos eventos que o interessa, a sua 

integralidade, a parcela que não estava preenchida do ser.  

É interessante perceber que a marca Red Bull, através dos seus vários eventos 

proprietários e patrocínios a atletas, pode assumir várias identidades, uma para cada público-

alvo pretendido nas suas atividades. Ou seja, para os amantes dos esportes, pode significar 

uma marca de adrenalina e riscos, para o que gostam de música, pode ser aquela ligada às 

emoções, ao sensorial.  

O processo de aprendizagem também pode ser relativizado no próprio campo da 

aquisição de conhecimento. Adquirir conhecimento sobre determinado assunto dependerá não 

só da eficiência do evento, como da intenção do organizador, e da vontade do espectador. O 

mais importante de tudo, a nosso ver, é que se tenha a consciência de que a marca comunica 

valores comuns com o seu público de modo a não retornar estranhamento e um consequente 

descontentamento. 

Diante dos altos e crescentes índices de violência e com a atual crise econômica, é 

possível enxergar um futuro ainda mais promissor para entretenimento? Provavelmente. A 

alta carga de estresse a que as pessoas estão submetidas rotineiramente exige um gasto 

financeiro de “fuga da realidade”, desde que o evento traga benefícios psicológicos e 

financeiros. Além disso, acreditamos que a vida medíocre e opressiva de um ser humanos 

médio nas sociedades atuais precisa ser preenchida pela fantasia para se tornar suportável.  De 
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qualquer forma, independente da vida que se leva, o ato de fantasiar e buscar entretenimento 

fazem parte de todas as civilizações e períodos humanos. 

É possível afirmar que, se por um lado a Red Bull trouxe muitas novidades criativas e 

pertinentes a imagem que se propõe a construir da empresa, possibilitando o contato das 

pessoas com esportes e eventos culturais dos mais variados tipos, promovendo sensações 

únicas e sentimentos favoráveis a empresa, por outro lado, se analisado de forma superficial a 

cultura continua, como para os gregos  de centenas de anos atrás,  oferecida para poucos; 

continua não completamente democrática,  mas sabemos  das possibilidades de acesso que 

muitas pessoas podem ter, seja por televisão, internet, rádio, ou qualquer outro meio de 

comunicação. Isso por conta que os espaços onde ocorrem os eventos proprietários possuem 

um limite de público e nos grandes espetáculos, ingressos caros são cobrados, o que torna o 

produto cultural inicialmente exclusivo, que depende de convites ou localização geográfica 

favorável, para em um segundo momento ser divulgado para o mundo inteiro, de forma 

completa, com detalhes que até algumas pessoas que estiveram presentes não puderam 

presenciar.  

Como ponto negativo, não só para o público como para empresa, são os vídeos dos 

eventos disponibilizados apenas na língua inglesa e, quando legendado, também apenas o 

idioma americano. Ainda que o inglês seja um dos maiores, senão o maior idioma secundário 

falado no mundo, não acreditamos que o todo o público possua fluência suficiente para 

apreender todos os detalhes dos debates ocorridos nos eventos. 

Por outro lado, acreditamos que esse não um fator que diminua a importância dos 

eventos ou desfaça suas qualidade, pois sua característica de entretenimento é um adendo ao 

seu produto e não sua função fim. Dessa forma, acreditamos, dentro dos limites aqui citados, 

que a empresa cumpre razoavelmente seu papel de disseminador cultural, pois, se não 

promovesse tais eventos, o público teria um acesso mais difícil a certas informações ou talvez 

nem obtivessem a informação. 

A cultura aqui citada é feita de forma segmentada e não mais no conceito já tão 

difundido e confundido de que todo o conhecimento, para ser democrático, deve ser de acesso 

a todos. Isso não é necessário, a cultura deve ser difundida para o seu público-alvo (já que 

estamos falando de empresa privada produtora de cultura, por que não falar em público-

alvo?), sendo pontual para o segmento correto.  

É possível avaliarmos, do ponto de vista cultural que a Red Bull, através do Red Bull 

BC One e do RBMA, produz fenômenos que contribuem para a compreensão do sistema 

social a partir de eventos que definimos como ação cultural. Neles, pudemos perceber a 
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proposta de enfretamento de tensões e conflitos surgidos na prática social concreta que esse 

tipo de ação se propõe e dessa forma supre parte da responsabilidade da esfera pública em 

prover benefícios culturais que contribuam para o engrandecimento da sociedade. 

Em termos estratégicos, percebemos que o entretenimento promovido pela marca, 

através de eventos proprietários, fortalece vínculos duradouros entre empresa-consumidor e 

estabelece uma relação de confiança capaz de incrementar ainda mais os vários projetos 

desenvolvidos pela empresa através de críticas das pessoas participantes. Ademais, vimos que 

as redes sociais podem ser esse canal de crítica e divulgação e que servem como termômetro 

do sucesso e da qualidade das ações promovidas pela marca.  

Este trabalho pode ser retomado futuramente buscando responder outras questões, 

como um estudo mais aprofundado da relação do público com a marca nas redes sociais e se 

os seus eventos não sofrem distorção de significado para as pessoas. Também poderíamos 

analisar as estratégias de divulgação dos eventos estudados, seja através de redes sociais, site, 

cartazes, flyers e etc; e como o público se engaja na divulgação. Por fim, outra questão que 

poderia comentada seria o questionamento de até que ponto as marcas impõe determinados 

modelos que nos obrigam a sermos felizes através da cultura e da arte e não pensam em 

modelos de ação cultural espontânea, em que a própria comunidade é capaz de administrar a 

concretização dos seus desejos e mitos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Cartaz Promocional do “Que tal Panamerika?”, ocorrido em outubro de 

2011, em São Paulo. 

 

 

ANEXO B - Cartaz promocional de Info Session ocorrida em 17 de Março de 2011, no 

Rio Grande do Sul. 

 

            



82 
 

 

ANEXO C - Cartaz promocional de festa ocorrida durante o RBMA, no dia 23 de 

novembro de 2011, em Madri. 

 

 

ANEXO D - Cartaz promocional de festa ocorrida durante o RBMA, no dia 26 de 

novembro de 2011, em Madri. 

 

 


