
Patrocinador deixará Santos após Paulista  
Guilherme Costa 

A despeito de ser o time mais badalado do Brasil no início desta temporada, o Santos perderá 
um patrocinador depois do término do Campeonato Paulista. E isso independe do resultado da 
equipe alvinegra na decisão estadual - o time da Vila Belmiro jogará contra o Santo André nos 
dois próximos domingos, ambos no Pacaembu. O grupo Sanofi-Aventis já comunicou à 
diretoria do clube uma intenção de tirar o antisséptico bucal Cepacol dos calções depois do 
término da competição.  

O que acontecerá, na verdade, é apenas uma mudança na marca trabalhada. O contrato 
assinado entre o Santos e o Sanofi-Aventis tem duração até o fim da atual temporada, e a 
companhia pretende trabalhar outra marca na parceria depois do Campeonato Paulista.  

A marca que ficará com o espaço do Cepacol ainda não foi informada pelo grupo à diretoria do 
Santos. O mais provável é que o Sanofi-Aventis passe a estampar o laboratório Medley, líder 
do mercado nacional de genéricos desde 2002, comprado pela companhia no ano passado.  

Com um portfólio de 189 produtos, a Medley obteve faturamento de R$ 458 milhões em 2008. 
A intenção inicial do Sanofi-Aventis é aproveitar o espaço nos calções do Santos para uma 
propaganda institucional do laboratório de genéricos, mas existe até a chance de algum 
artefato produzido pela empresa ser divulgado ali.  

O único pedido feito pela diretoria do Santos à companhia é que não seja feito um rodízio de 
marcas nos calções alvinegros, expediente que dificultaria a logística de produção e 
distribuição das peças.  

Até o momento, o Sanofi-Aventis ainda não definiu qual marca substituirá o Cepacol. Existe 
até a possibilidade, bastante remota, de o antisséptico bucal continuar nos calções alvinegros. 
O patrocínio estreou no dia 11 de abril, na primeira partida das semifinais do Campeonato 
Paulista. 

Fonte: Máquina do Esporte, 23 abr. 2010. [Portal]. Disponível em: < 
http://maquinadoesporte.uol.com.br>. Acesso em: 23 abr. 2010. 

  

 

 


