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O Santos oficializou, na sexta-feira 26/2, um acordo com a Seara alimentos para patrocinar as 
mangas das camisas alvinegras em 2010. Entretanto, adiou a estreia do novo aporte até o 
jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, na Vila Belmiro. E em sua primeira aparição 
no uniforme da equipe do litoral, o novo parceiro vai usufruir de cotas além das que fechou 
para o restante da temporada.  

Além das mangas, a marca da Seara será exposta no peito e nas costas do Santos no jogo do 
próximo domingo. O domínio do uniforme vale apenas para a partida contra o Corinthians - o 
time da Vila Belmiro não possui um cotista máster desde o fim do contrato com a Semp 
Toshiba, no início desta temporada.  

Neste ano, o Santos já teve patrocínios pontuais em sua camisa nos jogos contra São Paulo e 
Rio Claro, ambos com participação do atacante Robinho. Emprestado pelo Manchester City à 
equipe paulista, o camisa 7 foi convocado para um amistoso da seleção brasileira contra a 
Irlanda, na terça-feira, e não vai encarar o Corinthians.  

Mesmo sem Robinho, o Santos vai explorar todas as propriedades de sua camisa. O jogo 
contra o Corinthians terá transmissão em TV aberta e contará com a presença do centroavante 
Ronaldo, maior artilheiro da história das Copas do Mundo, entre os titulares dos visitantes.  

O domínio de todas as cotas de patrocínio ao uniforme na estreia faz parte de uma estratégia 
da Seara para comunicar o patrocínio ao Santos. A empresa de alimentos, que atua no Brasil 
há 54 anos, foi comprada recentemente pelo grupo Marfrig e pretende usar o time alvinegro 
como forma de incrementar a visibilidade de sua marca.  

"Queremos evoluir. Vejo a manga como uma porta de entrada, já com bastante visibilidade. 
Estamos reiniciando trabalhos de visibilidade do grupo. Decidimos entrar na manga do Santos 
e depois evoluir para outros pontos. Prova disso é que estaremos no peito, nas costas e nas 
mangas no domingo", disse Márcio Gonzalez, diretor de marketing da Seara. 
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