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PLATAFORMA ADMINISTRATIVA
(PLANO DE GESTÃO)

SABEMOS DO DESAFIO, MAS APAIXONADOS QUE SOMOS
PELO SPFC, QUEREMOS APORTAR, QUEREMOS CONSTRUIR,
QUEREMOS RECONSTRUIR; E NA VELOCIDADE NECESSÁRIA.

NOSSOS SÓCIOS, TORCEDORES E CONSELHEIROS PEDEM MAIS
INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO DE
FATOS RELEVANTES DO CLUBE E MAIS AGILIDADE EM NOSSAS
AÇÕES.

NOSSOS TORCEDORES, TODOS ELES, QUEREM ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DO SPFC.

NÓS TAMBEM QUEREMOS TUDO ISSO.

O FUTEBOL SERÁ DIFERENTE E PRECISAMOS DE INOVAÇÃO APLICADA À
GESTÃO, CULTIVANDO NOSSA MENTALIDADE VENCEDORA.

É

DISSO

QUE

SE

TRATA:

ANÁLISE,

PLANEJAMENTO,

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS PERMANENTEMENTE:
EVOLUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EM ÉPOCA DE MUDANÇAS.

AÇÕES

E

 PROFISSIONALIZAÇÃO
 GOVERNANÇA
 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
 É T I C A E T R A N S PA R Ê N C I A

Os 11 Pilares
do Plano
de Gestão

 M E N TA L I D A D E V E N C E D O R A
 ENGA JAMENTO COM TORCEDOR
 SÓCIO‐TORCEDOR
 A U T O N O M I A A D M I N I S T R AT I VA D A
ÁREA SOCIAL
 I N O VA Ç Ã O
 MARKETING
 COMUNICAÇÃO

PROFISSIONALIZAÇÃO
Objetivo
Agilidade na avaliação de situações e rapidez em tomadas de decisão e ativações

Os pilares

Como faremos
•

Compor a equipe de cada área estratégica com profissionais do mercado e com reconhecida capacidade
técnica. Os nomes já foram escolhidos e serão abertos em caso de vitória

•

Dedicação integral e exclusiva desses profissionais ao SPFC.

•

Gerenciamento independente das áreas, mas sob o guia da execução de plano discutido pelas instâncias
superiores do clube.

•

Adoção de processos estudados em cases de sucesso de reestruturação de clubes ao redor do mundo.

GOVERNANÇA
Objetivo
• Implantar a cultura da meritocracia: um São Paulo forte é vantajoso para todos

Os pilares

Como faremos
•

Recompensar e bonificar os profissionais contratados para a gestão de acordo com cumprimento de objetivos
pré-estabelecidos pelo clube.

•

Remunerações de executivos com cláusula de produtividade.

•

Funções com objetivos de realização definidos e metas estabelecidas anualmente.

•

Avaliação constante da gestão das três unidades de negócio: FUTEBOL, CLUBE SOCIAL e ESTÁDIO.

•

Relacionamento transparente e independente entre os Poderes do clube.

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
Objetivo
Recuperação plena de saúde financeira e capacidade de investimentos

Os pilares

Como faremos
•

Execução de plano amplo, contemplando ações de curtíssimo, curto, médio e longo prazos.

•

Implantação de política de austeridade.

•

Reavaliação e aperto no controle de despesas.

•

Renegociação de dívidas.

•

Restabelecimento das relações comerciais com financiadores históricos, trazendo-os para eventos e
utilizando-os como consultores financeiros.

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

Os pilares

Como faremos
•

Criar oportunidades de parcerias com instituições financeiras privadas e estatais .

•

Busca constante por melhorar condições de contratos vigentes.

•

Diminuição de custos de captação de investimentos.

•

Relatórios frequentes de performance com divulgação aos parceiros financeiros e de negócios.

•

Planejamento contingencial para gerenciamento do cenário pós-pandemia.

•

Cumprimento de metas e acordos visando conquista da confiança de credores e investidores.

•

Busca constante por novas fontes de renda.

•

Otimização das atuais fontes de renda, bem como sua ampliação.

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Objetivo
Estabelecer regras claras de conduta e fiscalização para colaboradores e administradores

Os pilares

Como faremos
•

Criação de departamento de COMPLIANCE, com produção e adoção de Código de Conduta para
regulamentar as ações dos colaboradores e administradores do SPFC.

•

Nos primeiros 100 dias de mandato, produzir plano detalhado com tempo de implementação para os novos
processos.

•

Abertura de canais de ouvidoria para receber denúncias de eventuais inconformidades com o regimento do
Código de Conduta.

•

Apuração e resolução rápida de casos, com comunicação ampla e direta das ações.

mentalidade VENCEDORA
Objetivo
Recolocar o São Paulo Futebol Clube no caminho de conquistas

Os pilares

Como faremos
•

Criar comissão de integração entre COTIA, BARRA FUNDA e MORUMBI para analisar necessidades do
elenco principal e buscar soluções que tenham a capacidade técnica adequada para suprir as posições
carentes.

•

Modernização e atualização nos departamentos de apoio (médico, fisiologia, estatística, entre outros).

•

Utilização de métodos de ponta e integração de trabalho de inteligência.

•

Aproximação de figuras lendárias e vitoriosas da história são-paulina com os atletas de todas as categorias.

mentalidade VENCEDORA

Os pilares

Como faremos
•

Criação do CAF (Comitê de Apoio ao Futebol), com nomes com notória capacidade técnica e em gestão
esportiva para apoio na elaboração e execução do Plano para o Futebol.

•

Valorização do Futebol feminino, com foco em proporcionar estrutura profissional adequada ao time principal e
condições para o desenvolvimento da modalidade dentro do clube.

•

Buscar convênios com clubes de outros estados e do exterior para aproveitamento dos talentos revelados por
Cotia que não conseguirem espaço no time profissional do SPFC.

•

Aproveitar esta realocação de jovens jogadores, que não podem mais ser aproveitados pela base por estouro
de idade, para gerar oportunidades de receita com vendas futuras desses talentos após exposição nos clubes
conveniados

ENGAJAMENTO com a torcida
Objetivo
Reconexão com o são-paulino de todas as camadas

Os pilares

Como faremos
•

Inclusão do torcedor de todas as camadas sociais com política de ingressos adequada a todos os bolsos.
Garantir 8 mil lugares em todos os jogos com preços populares (50% do valor do bilhete mais barato à
venda).

•

Reestruturação do sistema de gerenciamento das cadeiras cativas, visando a valorização do setor e de seus
proprietários.

•

Melhorar a experiência na compra de ingressos, com soluções ágeis e funcionais.

•

Rejuvenescer o contato com o torcedor, com interação constante e regular nas redes sociais.

ENGAJAMENTO com a torcida

Os pilares

Como faremos
•

Valorização de ídolos do clube com o Atleta Free. O jogador que marcou história no São Paulo merece ser lembrado
pela sua contribuição esportiva.

•

Implantar o Camarote dos Ídolos, um espaço nobre em que lendas do clube têm seu espaço garantido nos jogos e
se confraternizam com torcedores.

•

Entender todo torcedor como um consumidor premium pela relação passional com o SPFC.

•

Manter uma comunicação clara, precisa, oportuna e frequente com os torcedores.

•

Projeto Torcedor do Futuro, a partir de convênios com escolas públicas, para proporcionar ao jovem a chance de
conhecer a casa são-paulina e se aproximar do time.

•

Promover a inclusão total da torcedora no universo tricolor, para maior conforto e exclusividade de espaços e
produtos.

•

Ir além do cumprimento do Estatuto do Torcedor.

Sócio‐torcedor
Objetivo
Ressignificação do programa ST

Os pilares

Como faremos
•

Mostrar ao torcedor que sua adesão pode fazer a diferença para o futebol do clube, com o direcionamento dos
recursos advindos do programa destinados de forma transparente ao departamento.

•

Remodelação do modelo de negócios do programa Sócio-Torcedor do SPFC, visando atrair novas adesões e
em número maior, levando em conta três perfis gerais: o torcedor de estádio (quer ir a todos os jogos); o
torcedor consumidor de tudo (mais poder aquisitivo); o torcedor à distância (fanático pelo time, mas que não
consegue participar de perto por não morar em São Paulo).

•

Implantar mecanismos para que cada membro do programa possa ter experiências exclusivas e inesquecíveis
de aproximação com o clube e com seus ídolos.

•

Manter uma comunicação clara, precisa, oportuna e frequente com os torcedores, dando-lhes conhecimento
das principais notícias que dizem respeito ao clube.

•

Retomada de projetos de fidelização à distância, como as Embaixadas Tricolores.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA
DA ÁREA SOCIAL
Objetivo
Manter níveis de excelência como entidade de entretenimento e desporto

Os pilares

Como faremos
•

Complementar as receitas regulares ligadas à área social (taxas de uso e contribuição social) com negociação de
receita adicional de 5% em eventuais novos contratos de patrocínio fechados pelo SPFC e que serão alocados ao
clube.

•

Intensificar as atividades sociais, culturais, esportivas e recreativas do clube.

•

Buscar parcerias e outras formas de atingir seu ponto de autofinanciamento, sempre visando a satisfação do sócio.

•

Promover práticas que busquem autonomia administrativa e financeira dentro dos parâmetros estabelecidos pelos
Poderes do Clube.

INOVAÇÃO
Objetivo
Reativar a imagem do SPFC como clube de vanguarda e modelo

Os pilares

Como faremos
•

Criar o CISP (Centro de Inovação do São Paulo), para guiar o uso de novas tecnologias de controle, comunicação
interna e externa e aplicações no futebol profissional e no de base.

•

A missão da comissão será dar suporte para o desenvolvimento de soluções para melhorar a produção de demais
áreas.

•

Levar o SPFC à inserção definitiva na era digital.

•

Procurar incessantemente incutir no DNA são-paulino a busca por processos que proporcionem otimização e facilitem
as gestões do FUTEBOL, do CLUBE e do ESTÁDIO.

•

Busca de ferramentas que incrementem precisão ao acompanhamento e à prospecção de jogadores em todas as
categorias.

MARKETING
Objetivo
Reposicionar o SPFC como referência de sucesso na área

Os pilares

Como faremos
•

Retomar práticas comprovadamente efetivas, olhando exemplos de cases bem-sucedidos dentro do próprio clube e
usando-os como guia para novas propostas e projetos.

•

Desenvolvimento de planejamento estratégico de médio e longo prazo.

•

Reestruturação do Marketing a partir da escolha de gestor da área com experiência em consumo, entretenimento e
futebol.

•

Responsabilidade Social para haver aproximação com a comunidade no cenário pós-pandemia; fazer parcerias com
ONGs e o poder público para aproveitar a força da marca SPFC e promover ações com o intuito de contribuir com o
acesso a melhorias de Segurança e Saúde.

•

Recriação da área comercial para o reforçar o desenvolvimento de diversas parcerias, nacionais e internacionais,
apoiando o FUTEBOL, o CLUBE e o ESTÁDIO.

comunicação
Objetivo
Tornar o processo de divulgação de atos e informações mais claro, direto e acessível

Os pilares

Como faremos
•

Conectar todas as mídias sociais do São Paulo em torno do mesmo conteúdo.

•

Comunicação clara, acessível e transparente com conselheiros, sócios e torcedores, com divulgação constante e
atualizada de ações.

•

Criar canais para que esse processo aconteça, com interação e aproximação dos sócios, conselheiros e torcedores
com a administração do SPFC, por meio da realização regular de Lives nos canais próprios do SPFC com membros
da administração Executiva e também do Conselho Deliberativo

•

Estabelecer parcerias com agências de marketing e comunicação para desenvolvimento de plano de comunicação.

•

Modernizar o relacionamento com a imprensa, definindo speakers oficiais, fazer mídia training, monitorar a reação das
redes sociais.

JULIO
CASARES
Currículo
Julio Casares, 59 anos, paulistano, candidato à presidência na chapa Juntos pelo São Paulo, tem sua trajetória marcada pelo
amor ao São Paulo Futebol Clube e por realizações dentro e fora do clube.
Advogado de formação, ganhou destaque na área do marketing, ocupando cargos executivos no SBT e na Record, onde hoje é
Diretor Comercial de Rede e Relações com o Mercado, posto que deixará para se dedicar exclusivamente ao Tricolor. Sua
atuação de destaque o levou a presidir por dois mandatos a Associação Brasileira de marketing e Negócios (ABMN) e a ser
representante de SBT e Record no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
Foi com Julio Casares que o marketing são-paulino atingiu o seu mais alto patamar, com ações que viraram cases, como o
Batismo Tricolor, a idealização e a construção do Morumbi Concept Hall e a parceria com a Warner para licenciamento de
produtos. Ele é autor do livro “Transformando Grama em Ouro”, publicado em 2016, cujo título faz referência à comercialização
da grama do Morumbi para torcedores, ação que rendeu uma receita importante para o clube e simboliza sua criatividade e
pioneirismo.
Não por acaso, Julio Casares foi o candidato mais votado em todas as eleições que disputou no clube: elegeu-se conselheiro em
2008 e 2014, membro do Conselho de Administração em 2017 e conselheiro vitalício em 2018.

