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LEIA MAIS Além de sinergias, grupos
consolidadores colhem

também problemas e desafios
quando compram outros
frigoríficos. Cultura e controles
são os principais deles.

Empresas enfrentam alta
nos preços do boi e criação

de gado confinado deve recuar
este ano. A alta de custos
é compensada pelo mercado
interno e pelas exportações.

Analistas discutem
financiamentos de mais

de R$ 18 milhões do BNDES
para os frigoríficos, enquanto
empresários descartam
protecionismo na política.

GANHOS DE ESCALA

Quanto o JBS está economizando com as aquisições anunciadas no ano passado

Fonte: empresa
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PILGRIM’S PRIDE, EM US$ MILHÕES BERTIN S.A., EM R$ MILHÕES

Marcelo Regua/O Dia

Uma única cartada de publicidade
da Marfrig para todas as suas

marcas, como a Seara, durante
a Copa do Mundo na África

Seara ganha
120 novos
produtos
Marfrig amplia linha com
pratos prontos e cortes de carne
de boi, novidade para a marca

O Marfrig está promovendo a
convergência de seus produtos
sob o nome Seara para otimizar
os investimentos da companhia
na reativação e internacionali-
zação da marca. No mais recen-
te passo dessa estratégia, o gru-
po acaba de lançar cortes de
carne bovina com essa bandei-
ra, que originalmente só traba-
lhava com carnes de aves e suí-
nos. “O Marfrig tem tradição
em trabalhar marcas no merca-
do de carne bovina, com Bassi e
Montana”, avalia o consultor
Osler Desouzart, especialista no
mercado de proteínas animais.

Com a integração de várias
plataformas sob uma mesma
marca, os pesados investimen-
tos no nome ficam diluídos. A
Seara é patrocinadora oficial do
Santos Futebol Clube, da seleção
brasileira de futebol e da Copa do
Mundo de Futebol desde antes
da última edição do evento, na
África do Sul, até a Copa no Bra-
sil, em 2014. Além da marca
principal, nomes regionais do
Marfrig como Moy Park (Euro-
pa), Pemmican (Estados Unidos)
e Paty (Argentina) também tive-
ram seus logotipos expostos du-
rante os jogos da Copa na África
em que as seleções correspon-
dentes entraram em campo.

No caminho da ampliação da
linha de produtos, a Seara tam-
bém está lançando pratos pron-
tos, como pizzas, sanduíches e
massas, na busca pelos nichos
de maior valor agregado. A
Cargill, proprietária anterior da

companhia, focou a Seara nas
exportações de frango in natu-
ra. “Estamos lançando 120 pro-
dutos Seara”, diz o diretor de
relações com investidores, Ri-
cardo Florence.

A companhia aplicou R$ 46
milhões em marketing no se-
gundo trimestre deste ano,
mas a metade desse valor é de
investimentos não-recorren-
tes. O balanço do trimestre in-
dicou, em parte por causa des-
se investimento, um cresci-
mento das despesas comerciais
e com vendas muito acima do
aumento da receita. Essas des-
pesas dobraram para R$ 458
milhões, ante o mesmo perío-
do de 2009, enquanto a receita
cresceu pouco menos de 50%
na mesma comparação. ■ L.S.

INVESTIMENTO

R$ 46 mi
foram os recursos do Marfrig
alocados em marketing no segundo
trimestre de 2010, período da
Copa do Mundo. Metade desse
valor não será recorrente.

GASTOS

102%
foi quanto cresceram as despesas
comerciais e com vendas do
grupo ante o mesmo trimestre do
ano anterior. A receita líquida só
avançou 48% nessa comparação.

60 centros logísticos

dos investimentos será aplicada
na ampliação da frota própria
de caminhões. “Em algumas
regiões onde o frete terceirizado
não é competitivo, partiremos
para a frota própria.”
Nos Estados Unidos, principal
mercado e base produtiva
do JBS, a absorção da indústria
de carne de aves Pilgrim’s
Pride deve acelerar o ganho
de sinergias entre os diferentes
tipos de proteína animal.
A companhia é hoje a
maior produtora americana
de carne bovina, a segunda
de carne de frango e a
terceira de suínos. L.S.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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