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Os pilares que sustentarão um novo São Paulo F.C.
Presidente mais vitorioso da história do São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta
vai devolver ao São Paulo a grandeza perdida. Durante sua gestão, entre 1990 e 1994,
o clube se tornou um dos maiores e mais conhecidos do mundo. Além de fazer frente,
e vencer, nos gramados potencias do futebol mundial como Barcelona e Milan,
Pimenta fez uma gestão inovadora e ousada para os padrões da época. O sucesso dos
gramados se repetiu fora deles. Pimenta fechou sua administração com 23 títulos no
campo e um lucro líquido de cerca de US$ 4 milhões. O São Paulo foi primeiro clube
do País a realizar auditoria em suas contas. O trabalho foi realizado pela renomada
Price Waterhouse Coopers (PWC). Só alguém com um currículo vitorioso como esse
pode tirar o São Paulo do imobilismo e da situação difícil em que se encontra. O clube
perdeu protagonismo, se endividou e deixou de ser uma das marcas mais cobiçadas e
valorizadas do futebol brasileiro. Para recuperar o prestígio e a influência da
instituição, Pimenta liderou um time de apoiadores que o auxiliou na elaboração de um
plano de gestão para seu próximo mandato. São 10 pilares que tem como meta
revolucionar a administração do São Paulo F.C.
Seus principais objetivos são:
- Retomar caminho da vitória
- Aumentar o engajamento do torcedor
- Buscar o equilíbrio das finanças.
- Aprimorar a governança entre as diversas áreas do clube
- Profissionalização da gestão

Conheça na sequência cada um dos dez pilares que irão recolocar o São Paulo no
caminho das vitórias e da excelência administrativa.

Gestão
1 – Implantação do novo Estatuto
Aprovado no final de 2016 e em vigor desde 01/01/2017, o novo estatuto é uma das
maiores conquistas recentes do São Paulo Futebol Clube. Um dos compromissos da
gestão Pimenta é implantar a Carta Magna tricolor em sua integridade já no primeiro
dia de mandato da nova administração.
2 - Profissionalismo
O que distancia os clubes brasileiros dos gigantes europeus? Se fosse para dar essa
resposta em uma única palavra poderíamos dizer: gestão. Esse é um tema vital na
plataforma do candidato Pimenta. O clube irá ao mercado em busca de profissionais
capacitados e com competência técnica reconhecida, considerando aspectos
operacionais, técnicos e de liderança. Na sequência será elaborada uma política de
avaliação contínua de performance dos colaboradores. Com isso o São Paulo terá um
grupo de colaboradores capacitados e aptos para implantar a revolução administrativa
que Pimenta irá levar adiante na sua gestão.
3 – Transparência
A transparência será outra prioridade da administração Pimenta. Conselho
Deliberativo, Administração, Consultivo, Presidência, diretorias, gerências,
supervisores e coordenadores terão acesso a todos os dados e informações
necessárias para execução do trabalho. A tomada de decisões deve ter como base um
plano estratégico que aborde os aspectos técnicos e operacionais da administração.
Serão desenvolvidos sistemas de medição e métricas de acompanhamento dos
indicadores econômico-financeiros e de inovação. A gestão adotará processos
internos definidos por critérios técnicos que mitiguem os riscos.
4 –Reorganização financeira
Serão adotadas práticas e ferramentas de gestão de fluxo de caixa que permitirão um
acompanhamento diário da situação real do clube, identificando os graus de
visibilidade, previsibilidade e geração de caixa. As ferramentas serão desenvolvidas
e/ou atualizada com indicadores de performance alinhados ao que há de mais atual
em grandes corporações nacionais e multinacionais. O processo de definição do
orçamento será integralmente alinhado ao planejamento estratégico do clube.

Futebol e social
5 - Independência social do futebol
Esse é um velho anseio dos sócios do São Paulo. Hoje, com um único centro de custos,
a área social acaba dividindo atenções e receitas com o futebol. O compromisso da
gestão Pimenta é dar autonomia aos dois segmentos. Com receitas e administrações
independentes, a área social terá mais liberdade e agilidade administrativa para
atender suas demandas. Isso proporcionará uma série de melhorias e um atendimento
mais diferenciado para o principal cliente do clube: seu sócio.
Associados remidos serão isentos das taxas de utilização das dependências do clube,
como piscina, musculação, sauna, etc
6 - Integração da categoria de base ao profissional
A proposta é buscar uma aproximação cada vez maior entre os CTs de Cotia e Barra
Funda, sem interferir na independência e autonomia de cada um deles. Para isso será
criado um centro administrativo único, o que agilizará processos e permitirá a
otimização de custos e investimentos. Serão desenvolvidos também ferramentas e
métricas integradas de avaliação técnica, médica e fisiológica, que serão
acompanhadas por um centro de inteligência do futebol, o que propiciará um melhor
acompanhamento das condições gerais e específicas de cada garoto ou atleta
profissional. Esse intercâmbio é fundamental para o desenvolvimento e
aprimoramento das futuras revelações do clube.
7 – Fundo de Investimento
Essa será a maior revolução no futebol desde a era de ouro da década de 90, os anos
Pimenta. A proposta é captar no mercado recursos para a constituição de um fundo
com investimento inicial estimado entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. Essa receita
seria integralmente destinada para financiar o futebol. Com isso seria possível realizar
grandes contratações e impedir a saída precoce de jovens talentos, que podem dar
muitas alegrias à torcida em campo e gerar receitas com venda de camisas e outros
produtos associados à imagem dos craques fora dele. Como o futebol terá vida própria,
o clube poderá utilizar outras receitas para pagamento de dívidas e investimentos em
outras áreas.

Marketing
8 – Trabalhar a marca São Paulo
Os clubes europeus só se transformaram em potencias globais quando passaram a
entender que são muito mais do que onze jogadores em campo. Inspirado nos
melhores e mais rentáveis modelos de gestão, a candidatura Pimenta tem como meta
tratar o São Paulo como uma marca. Seus principais valores são a prática do futebol
técnico e o estilo clássico, atributos indissociáveis do clube mais vitorioso e organizado
do futebol brasileiro nos anos 90, a era Pimenta.
9 - Morumbi como unidade de negócio
No milionário e profissionalizado futebol moderno, as receitas obtidas com a realização
de shows, locação de espaços, camarotes e ações de marketing nos estádios e arenas
se tornam fontes de recursos cada vez maiores e mais atraentes. Para se ter uma ideia
do tamanho do negócio, em 2015 o Arsenal faturou EU 132 milhões (perto de R$ 460
milhões) apenas com o que o seu torcedor consumiu nos dias de jogos, o chamado
Match Day. A gestão Pimenta irá investir para potencializar o faturamento do clube
com as propriedades comerciais de seu estádio. O Morumbi sempre foi o palco dos
grandes shows da cidade. Foi o primeiro a receber megaconcertos internacionais nos
anos 80, como os do Queen e Kiss. Hoje se encontra subaproveitado.
10 - Modernização da casa Tricolor
O Morumbi foi e continuará sendo o grande orgulho de todo o são-paulino. Mas às
vésperas de completar 60 anos, esse jovem e dinâmico senhor precisa de alguns
ajustes para continuar sendo o estádio referência da cidade. Entre os compromissos
da gestão Pimenta com a casa tricolor estão a construção de um novo estacionamento
e aproximação das cadeiras térreas do gramado. Outro ponto que será estudado é a
cobertura do estádio, antigo desejo da torcida. Todas essas intervenções visam a
melhoria da experiência do público e transformar cada jogo do São Paulo em um
grande evento para torcedores e turistas.

