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A Seara, marca global do Grupo Marfrig, incrementou a sua força no marketing esportivo ao 
anunciar semana passada o patrocínio das Copas do Mundo de 2010 na Africa do Sul e 2014 
no Brasil, além da Copa das Confederações, em 2013, também no Brasil. Garantindo a 
presença efetiva junto ao torcedor brasileiro, a empresa foi além e ainda se tornou a mais 
nova patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol. Ela também será a fornecedora oficial de 
carnes para a seleção. A conta publicitária da Seara ingressou recentemente na carteira da 
Africa. 
 
O contrato da Marfrig com a Fifa para o patrocínio das duas Copas inclui a marca Seara e todas 
as demais marcas do grupo, como Moy Park, Paty, Bassi e Pemmican. Com isso, a Marfrig 
poderá utilizar as marcas oficiais da Fifa em materiais promocionais e embalagens de todos os 
seus produtos. Já o acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) inclui, além da 
exposição da marca Seara, a utilização do logotipo da CBF em campanhas publicitárias, a 
realização de ações de incentivo em pon-tos-de-venda e a distribuição de brindes e 
embalagens de produtos em geral em todo o território nacional e no exterior. 
 
O primeiro produto que será trabalhado em associação à Seleção Brasileira de Futebol será o 
Hot Hit Picanha, novidade no portfólio da Seara. Ele chegará aos pontos-de-venda com o 
logotipo da CBF. O acordo entre Seara e CBF abrange as Seleções Brasileiras de Futebol 
masculinas e femininas, de todas as categorias coordenadas pela CBF. 
 
"O futebol é a grande paixão nacional e a sua prática contribui para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. Isso combina perfeitamente com a estratégia de comunicação da Seara, que 
está mostrando que faz produtos saborosos e de alta qualidade não só para os consumidores 
brasileiros, mas de todo o mundo", ressaltou Marcos Antonio Molina dos Santos, presidente do 
Grupo Marfrig. Este ano, a marca já havia incrementado o seu investimento no esporte com o 
patrocínio oficial do Santos Futebol Clube. 
 
O presidente da Fifa, Joseph S. Blatter, disse estar satisfeito com a parceria. "Estamos 
orgulhosos em receber o Grupo Marfrig e, em particular, a companhia Seara para juntar-se à 
Fifa nas Copas de 2010 e 2014. O patrocínio é especialmente gratificante quando vem de uma 
marca tão conhecida que claramente mostra o seu compromisso com o futebol tanto 
localmente quanto em nível internacional", comentou, ao assinar o contrato de patrocínio, em 
Zurich. Com este passo, a Seara junta-se à Oi no grupo de patrocinadores globais das Copas 
do Mundo de 2010 e 2014. 
 
A Seara é uma das maiores fabricantes de alimentos do País, com liderança em produtos 
industrializados à base de carnes de aves e suínos. A empresa comercializa mensalmente mais 
de 30 mil toneladas de alimentos industrializados e tem uma ampla linha de produtos, 
incluindo pratos e sanduíches prontos, vegetais, pão de queijo, empanados, hambúrgueres e 
linguiças. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 abr. 2010, p. 26.  
 
 
 
 
 


