
o futebol para as mesas dos lares em 
todo o mundo. Essa é a aposta que 
tem norteado o investimento da Seara, 
marca da Marfrig, desde que passou a 

investir no esporte, em abril de 2010. Na ocasião, 
a marca apareceu no uniforme do Santos e, pouco 
depois, anunciou dois acordos de grande porte, 
com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
para patrocinar a seleção nacional, e com a Fifa, 
para o apoio das Copas do Mundo de 2010 e 2014. 

"A Marfrig, quando comprou a marca Seara, 
passou a ter como objetivo, em primeiro lugar, 
construir uma marca de ponta no mercado brasi
leiro. O segundo passo é projetar a Seara como 
uma marca global de alimentos", afirma Antonio 
Zambelli, diretor de marketing da Marfrig. 

Na lógica da empresa, segundo o executivo, 
a plataforma mais eficiente para conseguir fazer 
com que esses objetivos sejam alcançados é o 
futebol. Por causa disso a Seara, neste ano, re
novou o vínculo com o Santos e anunciou, ainda 
em dezembro passado, a ampliação do patrocínio 
à seleção brasileira até o longínquo ano de 2026. 

"A melhor maneira de você reposicionar a 
marca é tendo um alto reconhecimento. Quando 
compramos a Seara, depois de alguns meses en-



tramos com uma estratégia de criar um alto reconhecimento de marca. O futebol tem 
uma alta penetração e um alto reconhecimento para o público", diz Zambelli. 

Segundo o executivo, o componente "sorte" também fez a diferença. Quando a 
empresa decidiu apostar no Santos, o time que tinha o trio Robinho, Neymar e Ganso, 
sagrando-se campeão paulista e da Copa Kia do Brasil, virou objeto de desejo: 

"Queríamos dizer: 'a Seara está entrando em campo, ela está no jogo'. Por coin
cidência tivemos um trio de ataque patrocinado que era o objeto do desejo de todos". 

De maneira informal, a empresa percebeu que o tiro havia sido certeiro. De 
acordo com Zambelli, em reuniões, os clientes enfatizavam a "bola dentro" da marca 
ao investir no Santos. Na sequência, a estratégia foi investir na Fifa e na seleção 
brasileira. Era o início da segunda parte do plano; o de internacionalização da Seara. 

Na época da Copa do Mundo da África do Sul, toda a estratégia foi unificada. Uma 
campanha publicitária com o trio de jogadores do Santos fazendo malabarismos com 
a bola ao som da música "Single Ladies", hit mundial da cantora americana Beyoncé, 
correu não só o Brasil, mas foi exibido nos telões dos dez estádios do Mundial. 

"A empresa quer projetar a Seara ao redor do mundo ao lado de um McDonald's, 
de uma Visa ou de uma Coca-Cola, que são marcas líderes e premiums em seus seg
mentos. Quando íamos visitar nossos clientes do exterior logo após a Copa, percebía
mos que eles ficavam meio que atônitos por conta do patrocínio. Com exceção talvez 
do mercado americano, conseguimos uma penetração mundial com esse patrocínio. 
E isso é o que pode fazer a marca mudar de patamar [na percepção das pessoas]". 

Apesar da mudança de percepção da marca proporcionada pelo investimento 
maciço no futebol, o trabalho agora deverá ser em novas frentes. Na lógica da Seara, 
apenas o patrocínio esportivo não basta. "O futebol é a essência da nossa estratégia 
de comunicação, mas não é a única coisa. Ele é espetacular para criar o reconheci
mento e um link com a marca, mas não consegue dar algumas explicações". 

O principal desafio é tomar cuidado para não fazer com que a Seara fique distan
te do público feminino. Com o objetivo de se tornar a principal fabricante de alimentos 



do país, é fundamental que a mulher seja inserida no contexto do patrocínio esportivo, 
uma vez que ela tem enorme influência na decisão de compra do produto. 

"Temos uma lição de casa muito grande, que é a conquista dos consumidores 
e, principalmente, aqueles do lado feminino. O lado jovem feminino está ligado com 
o futebol. Ele ainda tem uma maioria masculina, mas já há, no público jovem, uma 
participação feminina bastante grande", afirma Zambelli. Por isso mesmo, a Copa do 
Mundo de futebol é essencial, já que cerca de 45% da audiência é feminina. 

O tripé em que a Seara vai se apoiar para alcançar esses objetivos, porém, está 
na comunicação, na experimentação do produto por parte do consumidor e no inves
timento maciço em ponto de venda, principal meio de convencimento de compra no 
ramo alimentício. O esporte, com isso, não deverá receber novos aportes. 

"Com um bom time local com visibilidade nacional, a seleção brasileira e a Fifa, 
acreditamos que estamos totalmente cobertos em termos de futebol", diz Zambelli. 

O jogo está apenas começando, mas a Seara já conseguiu, nesse primeiro mo
mento, tirar os próprios concorrentes do futebol. Após duas temporadas, a Batavo 
desistiu de patrocinar um time da Série A, migrando investimentos para outras áreas. 

Aporte pontual ainda pode ser utilizado 

No primeiro turno do Campeonato Paulista de 2011, enquanto dis
cutia a renovação de contrato com o Santos, a marca da Seara figurou 
em outra camisa de clube do estado. O Palmeiras contou com o logotipo 
da empresa na manga de seu uniforme no clássico contra o Corinthians. 

"Nós tivemos alguns aproveitamentos de mídia, como o caso do 
Palmeiras. Temos recebido diariamente várias oportunidades de mídia 
no esporte, mas decidimos focar só no território do futebol", afirma An
tonio Zambelli, diretor de marketing da Marfrig, dona da marca Seara. 

Segundo o executivo, é possível que novos aportes pontuais se
jam feitos, mesmo com o Santos dominando a exposição anual. 

Neutralidade levou marca para o Santos 
A escolha do Santos para ser o time patrocinado pela Seara em 

sua entrada no futebol, em 2010, foi feita com base na percepção da 
existência de um baixo índice de rejeição do clube do litoral paulista. 

"O Santos é um time um pouco mais neutro, que obviamente tem 
paixão envolvida, mas não é tão arraigada assim. Até para não criarmos 
tanto vínculo, para ficar um pouco neutros, decidimos apoiar o Santos", 
diz Antonio Zambelli, diretor de marketing da Marfrig. 

A empresa, porém, decidiu diminuir sua participação na camisa do 
clube nesta temporada. Em vez de ser o principal patrocinador do clube, 
a Seara migrou para as mangas do uniforme santista. Além da questão 
mercadológica, outro motivo para desitir de ocupar o espaço principal 
da camisa foi o alto valor pedido pelos executivos santistas, que deci
diram valorizar o time pela presença na Copa Santander Libertadores. 

"Claro que valor pesa. Como já tínhamos feito um grande aporte 
com seleção e Copa do Mundo, evidentemente que este ano ficamos 
com uma verba menor", finaliza Zambelli. 

Text Box
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