Em pouco mais de um ano nossa gestão devolveu credibilidade ao
clube e orgulho ao torcedor. Readquirimos a confiança do mercado,
os patrocinadores voltaram a anunciar no nosso uniforme, a torcida
voltou a acreditar no time que tanto ama. Reduzimos o endividamento
do clube e conseguimos aprovar o Novo Estatuto, um marco para
a história do São Paulo e uma referência para o futebol brasileiro.
Fizemos tudo isso em pouco tempo, depois de ter recebido o clube
em estado crítico, desacreditado, sem moral, sem dinheiro. O amor ao
São Paulo e a honestidade que marcam essa gestão deram o norte de
nossas ações rumo à modernização que tanto almejamos. Diante de
enormes adversidades, iniciamos um período de Reconstrução. Entre
erros e acertos, temos a convicção de que o saldo é muito positivo.
Agora é HORA DE AVANÇAR. Temos muitos desafios pela frente,
mas felizmente já firmamos os pilares de um novo período virtuoso.
O conselheiro, o sócio e o torcedor reconhecem isso. ESTAMOS NO
RUMO CERTO.

1. IMPLEMENTAÇÃO
INTEGRAL DO NOVO
ESTATUTO
Quem disse SIM ao Novo Estatuto desde o primeiro momento; quem
tomou todas as medidas para que um Novo Estatuto fosse elaborado;
quem deu liberdade para que a Comissão de Sistematização fosse
formada por conselheiros e associados das mais diversas vertentes
políticas e pudesse trabalhar com independência e autonomia;
quem se engajou na campanha para que o Novo Estatuto fosse
aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo e por 84%
dos associados; quem conduziu tudo isso tem credibilidade para
assumir o compromisso de que o Novo Estatuto – considerado o mais
moderno dos clubes de futebol do Brasil – será totalmente colocado
em prática. Esta gestão, que já apoiou integralmente a elaboração
do Novo Estatuto, irá colocá-lo em pleno funcionamento.

2. FUTEBOL:
MODERNIZAÇÃO
E IDENTIDADE
O futebol é a razão maior de ser do São Paulo. E o futebol do São Paulo
precisa ser um centro de excelência de conhecimento e prática do
futebol. Estamos trabalhando para isso. Criamos no último ano o
departamento de scout, que dá um suporte extraordinário à comissão
técnica a respeito dos nossos jogadores. Temos a cada trabalho da
equipe um raio X preciso do desempenho individual e coletivo dos
atletas. Isso nos coloca em sintonia com o que de mais moderno se
pratica hoje no futebol europeu e se soma à reconhecida excelência
do Reffis, o nosso centro de Reabilitação Esportiva Fisioterápica
e Fisiológica.
Tudo está perfeitamente sintonizado com os conceitos e práticas que
simbolizam o SPFC. Exemplo disso é a contratação de Rogério Ceni,
maior ídolo da história do clube, para assumir o cargo de treinador
da equipe de futebol principal. O trabalho de Rogério vai muito
além de qualquer finalidade de curto prazo. O que nos move é um
Projeto de Reconstrução da Identidade do Futebol do São Paulo. Isso
foi discutido em longas conversas entre o Presidente, a Diretoria de
Futebol e Rogério, nas quais ficou nítido que havia afinidade entre as
demandas e expectativas da direção do clube e as ideias e inovações
que o treinador já vem implementando.
Esse é um processo que não pode ser interrompido. Requer
estabilidade e apoio, sem interferências externas, para se consolidar.
E o Presidente Leco, com sua liderança firme e serena, tem condições
de conduzir adiante esse projeto fundamental.

3. FUTEBOL DE BASE:
COMPROMISSO COM
O FUTURO
Nunca houve tamanha INTEGRAÇÃO entre o futebol principal
e o futebol de base. Os números da gestão mostram isso: hoje, são 13
os atletas formados na base que atuam no elenco principal: Breno,
Wellington, Rodrigo Caio, João Schmidt, Luiz Araújo, Lucão, Lyanco,
Lucas Fernandes, Lucas Perri, Felipe Araruna, Shaylon, Júnior
Tavares e Caíque.
Além disso, o Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia,
viveu o ano mais vitorioso de sua história em 2016. O SPFC
conquistou muitos títulos relevantes no ano passado. Foram eles:
Sub-20, Copa Libertadores de América, Copa Ouro, Campeonato
Paulista, Copa do Brasil, Copa RS; Sub-17, Taça BH, Campeonato
Paulista, Salvador Cup; Sub-15, Copa Brasil; Sub-13, Peace Cup
(China), Gothia Cup (China).
A Integração será ainda maior nos próximos anos, como parte
fundamental do Projeto de Reconstrução da Identidade do Futebol do
São Paulo. Não por outra razão, sob a orientação de Rogério Ceni,
a Comissão Técnica do São Paulo vem acompanhando todo o
trabalho que é feito em Cotia, trazendo profissionais da base para
trabalhos com a equipe profissional e observando cada vez mais
de perto os nossos jovens jogadores.
Será semeada nas equipes de base uma cultura internacional,
alavancando a pluralidade, a educação e a consciência social.

4. FINANÇAS:
CREDIBILIDADE
E GESTÃO
RESPONSÁVEL
Assumimos o clube em grave crise financeira. O São Paulo não tinha
nenhum patrocínio na camisa e acumulava R$ 170 milhões de dívidas,
sem contar os débitos tributários, equacionados a partir da adesão
ao Profut. Além das receitas expressivas obtidas com patrocínio,
alongamos as dívidas para que o clube pudesse ter condições de
planejar o futuro e reduzimos o endividamento mencionado em
aproximadamente 30%. Equalizamos ainda as obrigações tributárias
e revertemos os dois últimos anos de déficit de mais de R$ 170 milhões
para um superávit de R$ 1 milhão em 2016.
O compromisso da próxima gestão é entregar em 2020 um São Paulo
FC tão forte no futebol quanto nas finanças, capaz de sustentar
a reconstrução em andamento no clube. Uma gestão cuidadosa requer
o trabalho de todos os grupos comprometidos com a saúde financeira
da instituição. Quem tem credibilidade e responsabilidade na gestão
não precisa de patrão.

5. GOVERNAR COM
OS CONSELHEIROS:
DIÁLOGO
PERMANENTE
Firmamos aqui o compromisso de manter regularmente a realização
das reuniões com as lideranças dos partidos, como um fórum
de debates sobre as diretrizes da gestão. Todas as lideranças que
nos acompanham continuarão a ser ouvidas sistematicamente,
mantendo desimpedido o canal entre a diretoria e os representantes
do conselho. Na nossa gestão, os novos diretores executivos previstos
no estatuto estarão a serviço do São Paulo, e de mais ninguém.
O São Paulo FC continuará sendo uma associação de homens
e mulheres altivos, de líderes que rejeitam a tutela externa.

6. TRANSPARÊNCIA:
GOVERNO SÉRIO,
INFORMAÇÕES
PÚBLICAS
Criamos o portal da transparência, uma iniciativa ainda muito
pouco usual no futebol brasileiro. Começamos a alimentar o portal
com diversas informações sobre a gestão. No próximo mandato,
iremos profundar ainda mais a transparência, em respeito aos
torcedores, aos sócios e aos conselheiros – e como forma de preservar
e ampliar a credibilidade do São Paulo no mercado, num período em
que o Brasil passa por uma das maiores e mais profundas recessões
de sua história, aliada a uma profunda crise moral envolvendo
o mundo corporativo.
O compromisso é o de apresentar informações sobre contratos,
dados financeiros, relatórios de gestão – inclusive das reuniões do
Conselho de Administração – e procedimentos para a participação
em concursos para fornecimento de produtos e serviços.

7. MARKETING:
VALORIZAR A MARCA
SÃO PAULO
O marketing foi fundamental no processo de reconstrução pelo
qual o São Paulo passou desde o início da nossa gestão. Os fatos
falam por si. O uniforme do time não tinha nenhum patrocinador
em outubro de 2015, logo rendia zero de benefícios ao clube.
Na atual gestão, o São Paulo celebrou diversos contratos de
uso de espaço no uniforme. Mais do que a receita obtida, o que
é muito importante, a partir de agora a prioridade será trabalhar
a marca do SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE. Uma marca que tem as
maiores glórias e conquistas do futebol brasileiro e, também em
razão disso, uma torcida gigantesca em todo o país. Trabalhar as
possibilidades da nossa marca é o desafio maior do marketing no
próximo mandato.

8. ÁREA SOCIAL:
AUTONOMIA
E MAIOR
PARTICIPAÇÃO
DOS SÓCIOS
No Novo Estatuto, a gestão assegurou à área social a prioridade
que merece, em respeito aos associados. Com mais autonomia
administrativa e financeira, os diretores voluntários, designados
entre os conselheiros e associados do clube, poderão ampliar
e melhorar a área e as atividades de lazer e bem-estar, em favor
das famílias são-paulinas.
O compromisso desta gestão é aumentar a participação do associado
na administração da área social, criando ferramentas e eventos
nos quais os sócios poderão apresentar suas sugestões e críticas,
sempre visando à melhoria dos serviços prestados à coletividade.

9. ESTÁDIO:
MODERNIDADE
E RESPEITO
ÀS GLÓRIAS DO
PASSADO
O Morumbi é a nossa casa, o templo das nossas grandes conquistas.
O estádio, que vem se modernizando ao longo dos anos, recebeu
em 2016 um gramado inteiramente novo, de última geração. Neste
mês de março, devemos entregar as áreas de imprensa e de acesso
aos vestiários totalmente reformadas.
No próximo mandato pretendemos ampliar as possibilidades de
uso do estádio e multiplicar os espaços de convivência e consumo,
a fim de gerar receitas para o clube e proporcionar aos sócios
e torcedores mais opções de lazer.
Em consonância com a vontade da comunidade são-paulina, a gestão
rejeita a ideia de obras no estádio acima das necessidades reais.
Qualquer projeto precisa ser muito bem analisado neste momento
difícil por que passa o país e, em particular, o setor da construção
civil. O compromisso com a responsabilidade e com a verdade das
nossas promessas nos obriga a dizer que, neste momento, isso não
é uma prioridade, embora seja algo desejável para o futuro.

10. FUTEBOL
FEMININO
Iremos implementar o futebol feminino no SPFC. O projeto contará
com a consultoria de Marco Aurélio Cunha, experiente gestor
e atual coordenador de futebol feminino da CBF.

