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Brasileiro, nascido em 9 de dezembro do ano de 1961, casado com dois filhos.

Residente na cidade de São Paulo (SP). 

Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC), em 13 de junho de 1991. É um empresário bem-sucedido e 

gestor exemplar há 37 anos, reconhecido em sua área de atuação.

QUEM É ROBERTO NATEL

Nº DE SÓCIO OLÍMPICO: 693
DATA DE ADMISSÃO: 9/12/1961

NO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

25/09/2001  • 

04/06/2002  •  

14/08/2003  •  

31/05/2004  •  

16/05/2006  •  

05/01/2007  •  

02/04/2007  •  

04/01/2008  • 

26/05/2010   •  

19/05/2011  •

11/06/2011  • 

28/11/2011  • 

23/01/2012  • 

29/02/2012  • 

08/10/2012  • 

16/04/2014  • 

05/11/2015  • 

18/04/2017  •  

18/04/2017  • 

MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL

COMISSÃO NEGOCIAÇÃO FORNECIMENTO MAT. ESP. SPFC

MEMBRO COMISSÃO ESTUDO TRAÇADO DA RUA LAUDO NATEL

MEMBRO COMISSÃO REFORMA COBERTURA E ARENA 25 MIL

MEMBRO COMISSÃO PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS (ATO 04)

VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA

VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA

CONSELHEIRO VITALÍCIO

DIRETOR ADJUNTO DEA

DIRETOR DEA

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

DIRETOR DE OBRAS

COORDENADOR COMISSÃO REALIZAÇÃO SHOW R. WATERS

VICE-PRESIDENTE SOCIAL E DEA

MEMBRO DA COMISSÃO DE MELHORIAS DA SEGURANÇA

DIRETOR DO DEA

VICE-PRESIDENTE SOCIAL E DEA



COMPARATIVO ENTRE 2 DÉCADAS

2000 2020201520102005

C.M.Aidar
2014 - 2015

P. Amaral
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Gouvêa

2002 - 2006

Juvenal Juvêncio
2006 - 2014

C.A. Barros (Leco)
2015- 2020
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DIAGNÓSTICO: HOJE



ISTO É SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

3 Libertadores da América
(Recordista Brasileiro)

2 Recopas Sul-Americanas

1 Conmebol
1 Supercopa da Libertadores da América

3 Mundiais
(Recordista Brasileiro)

6 Campeonatos Brasileiros
(Recordista)

1 Sul-Americana

1 Copa Master Conmebol

21 Campeonatos Paulistas



PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 

Zelar pela
viabilidade
econômica
e financeira

no curto, médio
e longo prazo

TRANSPARÊNCIA

Disponibilizar 
publicamente 
informações 
de interesse 

da organização

EQUIDADE
(IMPARCIALIDADE)

Tratamento justo e 
isonômico de todos 

os públicos de  
interesse

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

De forma clara
e compreensível



Casuísmo

Personalismo

Paternalismo

Protecionismo

Amadorismo

Incompetência

Falta de Transparência

Nepotismo AUMENTO DA
INFLUÊNCIA DE

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

+ Conhecimento

+ Tecnologia

+ Investimento

+ Honestidade

+ Seriedade

+ Profissionalismo

+ Competência

+ Transparência

+ Compliance

+ Coragem

+ Ética

+ Modernidade

DIMINUIÇÃO DA
INFLUÊNCIA DE



• Implantar Unidades de Geração de Negócios
• Utilizar a tecnologia da informação para automação das          

tarefas repetitivas utilizando a inteligência artificial e data mining 
para suporte na tomada de decisão

• Elaborar Programa de Responsabilidade Social

• Implantar Sistema de Gestão da Qualidade

• Adotar práticas de Governança Corporativa

• Adoção de Compliance

• Adoção de técnicas de Gestão = PDCA (Plan, Do, Check, Act), 

MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas)
• Ouvidoria

REVISAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



90 ANOS DE GLÓRIAS histórico marcado por memoráveis conquistas, com a participação de notáveis jogadores 

e dirigentes de grande estatura, os quais imprimiram, cada um à sua época, gestões caracterizadas 

por apurada visão de futuro, acentuado pioneirismo e permanente independência em relação a recursos públicos.

QUALIDADE DO ELENCO ATUAL além de continuar contando com a melhor formação de Base do País, 

o atual grupo de jogadores e comissão técnica estão, reconhecidamente, entre os Top 5 do Brasil.

UMA TORCIDA DE PERFIL ÚNICO composta por mais de 18 milhões de torcedores (3a maior do País e 7a do mundo)  

apresenta ainda um alto nível de engajamento (ex.: + de 12 milhões de seguidores nas redes sociais).

A MAIS COMPLETA INFRAESTRUTURA de forma destacada, é o clube brasileiro que dispõe da melhor infraestrutura  

para a prática do futebol (CT Barra Funda, CT Cotia e Estádio do Morumbi, além da Sede Social).

RESPEITO E PRESTÍGIO INTERNACIONAL junto aos principais clubes do mercado mundial, 

o SPFC tem a imagem consolidada como um clube vencedor e formador de excepcionais talentos que, 

em sua vasta maioria, constroem carreiras de grande sucesso internacional.

STRENGTHS | FORÇAS



TERCEIRA MAIOR TORCIDA DO BRASIL presença nacional.

MADE IN COTIA clube internacionalmente reconhecido como referência na formação de grandes atletas.

ESTÁDIO PRÓPRIO de alta capacidade e custo operacional menor que novas arenas.

NOVO ESTATUTO modernizou estrutura de gestão e abriu possibilidade para o estudo de novas práticas, como voto direto.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO de vídeos de qualidade (SPFCtv); patrimônio / localização.

REPUTAÇÃO historicamente visto como vanguardista, competente, organizado e “diferenciado”.

DNA VENCEDOR único tricampeão mundial brasileiro (MKT positivo) (dificilmente algum clube vai atingir essa marca no futuro próximo).

GRANDES ÍDOLOS e ex-atletas presentes e com credibilidade na mídia (Muricy Ramalho, Kaká, Raí, Zetti, entre vários outros).

BOM ENGAJAMENTO digital da torcida.

CLUBE SOCIAL autossuficiente.

STRENGTHS | FORÇAS



UMA DÉCADA SEM CONQUISTAS além do longo período sem ganhar títulos relevantes, o SPFC tornou-se um perdedor habitual  
nos confrontos diretos com seus principais competidores e, por vezes, proporcionando lamentáveis vexames.

GESTÃO AMADORA sem apresentar qualquer cultura de planejamento, não estimula o espírito de “team work” 
nem adota princípios de meritocracia. Opera com “poderes sem poder”, total falta de transparência 

e sem respeitar disciplinas básicas de “compliance”.

PÉSSIMOS RESULTADOS FINANCEIROS despesas são efetuadas sem correspondência de receitas, 
crescimento exponencial do endividamento e necessidade de vender regularmente 

(e muitas vezes de forma precipitada) jovens valores da Base para cobrir déficit operacional.

IMAGEM DETERIORADA admitido até pelos maiores rivais, o SPFC costumava ser a principal referência no setor. 
Hoje, isso deixou de ser realidade. O SPFC não inspira mais o respeito de outros times, não gera admiração da imprensa, 

não provoca a inveja de outras torcidas, não incentiva a confiança de investidores e, quem sabe o mais relevante, 
há muito tempo não estimula o orgulho da Nação Tricolor.

UM TIME SEM PADRÃO troca de 21 técnicos em 9 anos, sendo que todos apresentavam entre si profundas diferenças 
quanto à cultura futebolística, visão estratégica e filosofia de jogo. Para tornar mais acentuada essa ausência de padrão 

de jogo, durante esse período foram contratados, e logo dispensados, dezenas de jogadores que não possuíam 
qualquer condição técnica de atuar pelo clube.

BRIGAS POLÍTICAS internas e amadorismo, futebol não parece ser prioridade.

SITE OFICIAL abandonado; Facebook retomado em 2020; canais internacionais mal utilizados.

WEAKNESSES | FRAQUEZAS



DESEMPENHO esportivo pífio do time Principal na última década; áreas de preparação fisíca, 
fisiologia e reabilitação também muito abaixo do esperado.

CT DA BARRA FUNDA defasado (área de concentração, quartos, REFFIS, vestiário, salas de trabalho etc).

GESTÃO INCHADA cadeia decisória confusa e descontrole financeiro, com venda precoce 
de promessas da Base antes de sua plena valorização e manutenção - longa e cara -

de jogadores medianos ou não aproveitados.

FUTEBOL FEMININO com problemas inaceitáveis para um clube como o São Paulo 
(estrutura amadora de alojamento, preparação física e medicina do esporte etc.).

PRECIFICAÇÃO e venda de ingressos ruins, assim como o atendimento da empresa ao torcedor.

ESTADO DE ABANDONO de iniciativas pioneiras como o Programa Sócio Torcedor e o Memorial.

INÉRCIA (produtos, ações, estratégia) em relação aos públicos infantil e feminino.

CRM mal utilizado e sem dados estratégicos; mailings de parceiros (Netshoes, Total Acesso) 
raramente atualizados; uso escasso de Analytics e dados nos canais digitais do clube.

FRACA RELAÇÃO INSTITUCIONAL baixa presença junto a três esferas de governo (Federal, Estadual 
e Municipal), entidades desportivas (FIFA, CONMEBOL, CBF e FPF), grande imprensa, redes sociais 

e outros órgãos públicos e privados.

WEAKNESSES | FRAQUEZAS



ESTÁDIO carente de alternativas de novas receitas, não é gerido como uma unidade de negócios; 

experiência do torcedor no Morumbi ainda é confusa e mal planejada.

ATUAÇÃO SOCIOAMBIENTAL do clube é pontual, escassa e sem foco.

DÍVIDA elevada e receitas decrescentes; impacto da pandemia deve piorar números.

PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL passiva, sem representatividade em discussões relevantes sobre o futuro do futebol, 

transmissões, campeonatos. Pouca representatividade na FPF e CBF.

DESCUMPRIMENTO e desvios das regras estipuladas no novo estatuto, ausência de elementos 

básicos de gestão e governança corporativa, pouca transparência.

WEAKNESSES | FRAQUEZAS



MOMENTO DE UNIÃO quem sabe o único aspecto positivo da crise e recessão global que se avizinha:  

ambiente propício para unir forças contra um “inimigo comum”.

TEMPO DE MUDANÇA uma nova direção e a contratação de novos profissionais (os melhores do mercado - sendo vedada 

a participação de conselheiros ou ex-conselheiros) para compor a nova administração também poderão ser 

fatores que ajudarão a construir a percepção do clube estar vivendo um momento de forte renovação.

INTEGRAÇÃO ENTRE A BASE E O PROFISSIONAL através de um grupo de lideranças comuns, elaborar uma agenda 

e planejar atividades que estimulem a integração dos jogadores mais experientes com os jovens talentos em formação.

RELACIONAMENTO INDIVIDUALIZADO COM O TORCEDOR o SPFC tem a oportunidade de dar um salto à frente na utilização 

de “Big Data” e “Inteligência Artificial”, iniciando uma nova era de relacionamento entre um clube de futebol e seus torcedores.

Pode se tornar bastante significativo o potencial de novas receitas com a “monetização” da torcida.

NÚCLEO DE MARKETING total reformulação do setor, implantando uma nova cultura que transforme  

o Depto. Marketing do SPFC numa grande “central de diagnósticos de comunicação de marcas”,  

passando a oferecer soluções “taylor-made” para o mercado anunciante.

OPPORTUNITIES | OPORTUNIDADES



LIDERAR a comunidade do futebol profissional e ser protagonista na formação de uma futura liga ou união entre os clubes.

ASSUMIR o protagonismo de conduzir o futebol brasileiro a negociações coletivas – para poder ser o maior time das Américas 

e principalmente um Top 10 global, não só o São Paulo deverá mudar de patamar, mas também o futebol brasileiro.

CONTRATAR profissionais com efetivo conhecimento e experiência na indústria esportiva (Brasil sediou grandes eventos 

esportivos na última década, contando com profissionais renomados em diversas áreas); eSports

– tema que cada vez mais atrai pessoas jovens – forma de associar essas pessoas ao clube e aos seus parceiros.

MAIOR MONETIZAÇÃO das redes sociais – Business Intelligence, CRM, Gamification etc.

EXPLORAR mais a capacidade de ter setores populares no Morumbi, dada a alta capacidade do estádio.

ACESSIBILIDADE chegada do metrô ao bairro / Próximo à região hoteleira de São Paulo.

ALAVANCAR os ganhos com a estrutura: Morumbi tour noturno / restaurantes / loja.

TORNAR-SE efetivamente um clube referência na formação de atletas para os clubes compradores.

OPPORTUNITIES | OPORTUNIDADES



AÇÕES usando a estrutura de formação de atletas para a internacionalização da marca (escolinhas do SPFC fora do País); 

novos produtos (licenciados ou não) / retomada linha casual / outras modalidades esportivas.

UM EFEITO overshooting, uma vez que o clube retome o sucesso esportivo – potencial impacto comercial muito grande.

OTIMIZAÇÃO de ativos do clube: existem terrenos e estruturas que não são utilizados e poderiam ser vendidos (Caso Real Madrid), 

patrocínio de casas de apostas no futebol brasileiro (clube já tem a Betsul, mas deve ficar atento a oportunidades Master).

POTENCIAIS parcerias com novos players internacionais (investidores e empresas do Oriente Médio e Ásia).

FAZER PRÉ-TEMPORADA torneios em outras cidades - aumentar torcida em regiões fora de São Paulo.

AÇÕES DE CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE: Paraisópolis, Porto Seguro, Einstein (participar mais ativamente da comunidade).

REPENSAR estrutura de atuação social, ambiental e de preservação de memórias.

OPPORTUNITIES | OPORTUNIDADES



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

PESSOAS

Valorização dos colaboradores 
associados do clube

DESPERDÍCIO

Controle rígido, tolerância zero

VALOR DA MARCA

Incremento de receita 
e valorização da marca do SPFC em 

âmbito nacional e internacional



GESTÃO DE PESSOAS

DESENVOLVER GESTÃO É DESENVOLVER PESSOAS

AUMENTAR O MIX DE PONTUAÇÃO PARA 150 PONTOS ATÉ DEZEMBRO DE 2021

AUMENTAR O APROVEITAMENTO DE JOGOS PARA 70% ATÉ DEZEMBRO DE 2021

AUMENTAR A REVELAÇÃO DE ATLETAS PARA 6 POR ANO ATÉ DEZEMBRO DE 2021

CADERNOS DE METAS CONTEMPLA TODAS AS DIRETORIAS COM INDICADORES DEFINIDOS



COMPARTILHAMENTO DE METAS

EQUIPE DE  
SERVIDORES

CADA 
GESTOR

CADA  
DIRETOR

CADA  
GERENTE

Os compromissos de gestão garantem o alinhamento dos esforços e a transformação do planejamento em realidade.



EXCELÊNCIA OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E DEFINIÇÃO DE METAS.

ANÁLISE DE FATOS E DADOS.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO.

VER E AGIR.

TREINAMENTO E PLANO DE AÇÃO.

EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO.

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES.

IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DESVIOS.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

ESTÁDIO

FUTEBOL

SOCIAL



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

FUTEBOL

ESTÁDIO

SOCIAL

seleção 
base

formação 
base

seleção 
profissional

futebol 
profissional

marketing 
e vendas

aluguel 
de espaço

preparação execução manutenção
captação 

de negócios

CONQUISTA DE TÍTULOS 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO

aquisição 
de títulos

organização e execução de eventos
cadastro e execução de atividades

captação 
de sócios

SATISFAÇÃO DOS SÓCIOS 

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

GESTÃO POR PROCESSO DAS UNIDADES DE NEGÓCIO, COM METAS E INDICADORES DEFINIDOS.



FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

ZERAR A DÍVIDA

Respeitar o orçamento rigorosamente com poder de veto a gastos 
que desequilibrem objetivos estabelecidos e aprovados.

Melhorar o relacionamento com entidades de créditos, 
fornecedores e parceiros comerciais.

Respeitar o acordo do PROFUT.



GESTÃO DE DESPESAS E DESPERDÍCIOS

As Diretorias atuam como unidades para gestão de uma atividade específica e precisam ser eficazes.

MENOR CUSTO

  Suporte SocialEstádioFutebol

Materiais

Jogos

Serviços

EFICAZES
Secretarias e Entidades

Ganhar 
campeonatos

Assegurar 
o patrimônio

Satisfazer os  
associados

Gerar receita  e 
administrar pessoas

Utilidades

$

EFICIENTES

O melhor serviço

$

$

$

$



FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

MAIOR TRANSPARÊNCIA

Compor novo Conselho de Administração com Presidente e Vice por votação dos membros deste órgão.

Contratar profissionais através de seleção dos melhores do mercado já no primeiro ano de gestão.

Acabar com as despesas do Clube junto aos esportes olímpicos profissionais: sua continuidade 
ou início somente com obtenção antecipada de patrocínios com ou sem Lei de Incentivo ao Esporte.

Retomar o Curso de Formação de Gestores do SPFC e implementar o 
Compliance.



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

RECEITA HOJE

Quotas de TV

Renda de Jogos

Propaganda Estática

Patrocínio de Camisa

Fornecedor de Material Esportivo

Venda de Jogadores

Contribuições Sociais

RECEITA FUTURA

Quotas de TV

Renda de Jogos

Propaganda Estática

Patrocínio de Camisa

Fornecedor de Material Esportivo

Venda de Jogadores

Contribuições Sociais

Business Inteligence

Gamification



COMO SAIREMOS DESSA

Renegociação das dívidas com os credores (constituir uma comissão de crise; sala de guerra).

Restaurar credibilidade para as renegociações.

Restabelecer teto de salário para jogadores (planejamento de médio e longo prazo).

Devo e não nego pagarei quando puder: alongamento das dívidas (comissão de crise).

Estabelecer parcerias e alianças estratégicas (planejamento de curto, médio e longo prazo).

Redução das despesas, curto prazo (comissão de crise).

Aumento das receitas (permanente: curto, médio e longo prazo) (comissão de crise).

R/D>1 (meta estabelecida a ser cumprida).

Vender atleta da Base somente em última circunstância. Preferível utilizá-lo no time principal.



COMO SAIREMOS DESSA

Respeitar o orçamento rigorosamente com poder de veto a gastos que desequilibrem objetivos estabelecidos e aprovados.

Melhorar o relacionamento junto a entidades de créditos, fornecedores e parceiros comerciais.

Compor novo Conselho de Administração, através de mudança de estatuto: Presidente do clube não participa do CA.

Contratar profissionais através de seleção dos melhores do mercado já no primeiro ano de gestão.

Implementar o Compliance.

Respeitar o acordo do PROFUT.

Dimensionar o plantel de jogadores do time Principal com base no modelo internacional.

Esporte competitivo (vôlei, basquete, futsal, natação, atletismo etc. ) somente com patrocínio.



FUTEBOL

CURTO PRAZO

Disputar o título do Campeonato Brasileiro.

Disputar o título da Copa Sul-

Americana.

Definir elenco para 2021.

LONGO PRAZO

Planejar a pré-temporada.

Integrar o futebol Profissional 
com o futebol de Base.

GANHAR TÍTULOS (ENTRE 2 E 3 ANOS)

Trazer um nome de peso para liderar a mudança no departamento de futebol 

de Cotia até o time Profissional. Contínuo investimento na infraestrutura do CT Cotia 

com objetivo de, em curto prazo, compor no mínimo 50% do plantel Profissional.

META DE PRODUTIVIDADE: TIME COMPETITIVO A TODO MOMENTO



FUTEBOL

GANHAR 1 TÍTULO DA LIBERTADORES - ATÉ 4 ANOS

Restabelecer comissões técnicas fixas em todas as áreas  

(medicina, preparação física, fisiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição etc.).

Renovar e atualizar o REFFIS constantemente.

Estabelecer um projeto de intercâmbio com outros centros internacionais.



FUTEBOL

Aprimorar a figura do “Gestor” para liderar a mudança no departamento de futebol – “de Cotia até o time Principal".

Estrutura Integrada - Profissional e Base: integrar fisicamente futebol Principal e Base.

Implantar o “futebol satélite” (parceria tripartite) e o “consulado” (representação) com a marca do S.P.F.C.

Contínuo investimento na infraestrutura do CT Cotia com objetivo de, a curto prazo, compor no mínimo 50% do plantel profissional.

Relações institucionais com: Confederações, Federações, Ligas e Empresários/Procuradores dos Atletas. 

Política de manutenção das revelações, postura dos jogadores diante da mídia e do público.

Centro de estudos e assessoria para jogadores.



FUTEBOL

Restabelecer comissões técnicas fixas em todas as áreas 
(medicina, preparação física, fisiologia, fisioterapia, psicologia, nutrição etc.).

Performance enhancement – prevenção de lesos, novos métodos de treinamento e nutrição, 
tanto para o time principal quando para as categorias de Base.

Inteligência Artificial de dados do futebol – avaliação de elenco, integração de scouting 
e análise de desempenho, por meio de ferramentas tecnológicas.

Renovar e atualizar o REFFIS constantemente.

Estabelecer um projeto de intercâmbio com outros centros internacionais.

Estudo de criação do SPFC B na Europa, mais precisamente em Portugal.

Utilização de treinadores, coordenadores e estilo de jogo europeu.



FUTEBOL | INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

Mundial Libertadores Brasileiro
Sul-

Americana
Copa do  

Brasil Paulista

1º 200 100 70 50 50 30

2º 50 50 25 25 0

3º 0 30 0 0 0

4º 0 20 0 0 0

META
150 pontos

Meta para Campeonatos 2021-2023



PATRIMÔNIO

Modernização do Estádio do Morumbi, estádio multiúso / casa de espetáculo.

Melhores instalações para profissionais e associados.

Buscar parcerias, nacionais e internacionais, para atualização e melhor aproveitamento de suas instalações.

Projeto de Camarotes no andar térreo (parceria).

Morumbi Inteligente – Transformar a vida do torcedor que vai ao estádio, facilitando a entrada, venda de produtos

e criando experiência única (ex.: reconhecimento facial, compra de produtos por aplicativos, gamificação etc.).

Modernização das instalações (sanitários, bares).

Melhoria dos serviços (lojas, alimentação, memorial).

Ampliar a concessão do CT Barra Funda com a prefeitura de SP.

Melhorar continuamente as instalações da Sede Social do clube e dos CTs.

Preservação, manutenção e desenvolvimento do Centro de Treinamento Laudo Natel – CT – Cotia.



MARKETING

Fortalecer a imagem da instituição

Gerar novas fontes de receitas

Novo posicionamento na gestão da marca

Através das plataformas digitais 
e do BIGDATA criar área 100% voltada 

ao mundo digital para:

Conhecer o perfil de cada um 
dos torcedores e monetizar através 
das propriedades on-line e off-line

Vendas de direitos do Canal Streaming

Patrocínios por segmentação

Gestão comercial dos principais atletas etc.

Repaginar o Programa Sócio Torcedor

Total reformulação no setor

Criação do Clube do Ídolo

Mais qualidade e menos quantidade

Vendas de ingressos



CLUBE SOCIAL

Preservar a Sede Social como um bem patrimonial.

Manutenção do sócio satisfeito.

Implantar plano de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do patrimônio social.

Melhoria de gestão do clube: manutenção e modernização das áreas existentes.

Área de alimentação; novas praças de alimentação (melhorar serviços de alimentação).

Acabar com as enchentes e melhorar a segurança (atuando junto aos órgãos competentes
para a construção de 2 piscinões e construindo um canal de escoamento das águas

represadas em frente ao portão 7, conforme já previsto na agenda pública).

Segurança patrimonial - interna e externa (instalar sistema de câmeras interna e externamente 
no clube e vigilância motorizada no entorno do clube).

Nomeação dos Diretores Adjuntos e Assessores através de lista tríplice, 
desde que sejam praticantes da modalidade.



CLUBE SOCIAL

Ouvidoria da Social Digital vinculada diretamente à Presidência (relatório mensal).

Clube limpo e não sucateado.

Olimpíadas Vermelho, Branco e Preto.

Estacionamento (aumento no número de vagas).

Criação de mentoria feminina; espaços adequados para o DASP (departamento de assistência social); 
estímulo à participação da mulher na gestão; criar espaço de convivência feminina, 

proporcionando atividades com qualidade e conforto.

Programa para Terceira Idade (local adequado para o desenvolvimento das ações).

App do Clube Social (acesso às atividades, eventos, locação de equipamentos,  
pendências financeiras e acesso às câmeras de seguranças externas).

Plano de acessibilidade (todos os associados têm direito de frequentar 
as áreas do clube, sem depender de ninguém).



SOCIAL

• Futsal
• Vôlei
• Judô

• Handebol

• Basquete
• Esportes de Areia

• Atletismo
• Aeróbica

• Ginástica Olímpica

• Natação

• Boxe
• Patinação

• Golfe 

• Futebol Social
• Futebol Society
• Ginástica
• Capoeira
• Biribol
• Parque Aquático
• Tênis
• Tênis de Mesa

• Paddle
• Preparação Física

• Lutas (Judô, Jiu-Jítsu etc.)
• Sinuca
• Fitness
• Sauna
• COD
• Cultural
• Eventos/Shows
• Berçário
• Parque Infantil

REORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPETITIVAS E RECREATIVAS/SOCIAIS 



PROPOSTAS E PRINCÍPIOS DE GESTÃO

• Definir melhor o papel dos poderes

• Revisão estatutária alterando diversos itens

• Melhoraria no relacionamento com  

instituições públicas, entidades    

desportivas e coirmãos

UNIÃO DAS FORÇAS 

POLÍTICAS FACE 

ÀS CRISES 

(INTERNA E EXTERNA)



POLÍTICA

REFORMA DO ESTATUTO - COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Apoio/suporte técnico

Análise das propostas de conselheiros

Estímulo à participação de sócios

Análise das propostas de sócios

Audiências/intercâmbio de experiências e informações

Apresentação de proposta de texto sistematizado

Aprimorar a composição do papel do conselho de administração

Projeto de revisão do estatuto social



PLANO INICIAL  |  “OS ESCALADOS”

Área/Pacote Definir Responsável

Patrimônio 

Resultados SPFC

Governança

Futebol de Base

Futebol Principal

Marketing - Negócios 

Pessoal

Esportes Amadores

Futebol de Campo Social  

Social

Tênis



EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE

LIDERANÇA:
PRESIDENTE E/OU VICE-PRESIDENTE

ÁREAS ENVOLVIDAS:
▪Administrativa
▪Comunicação
▪Estádio
▪Financeira
▪Jurídica
▪Manutenção
▪Marketing
▪Orçamento e Controle

OBJETIVO: 

EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM TODAS AS ÁREAS DO SPFC:



EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE

Políticas e Decretos serão executados imediatamente a fim
de trazer resultados instantâneos na Sala de Guerra

POLÍTICAS

Política de Correios e Malotes

Política de Festas e Eventos

Política de Utilização de Veículos

Política de Contratação de Serviços

Política de Contratação de Funcionários 

Política de Compras

Política de Impressões

Política de Telefonia Móvel

Política de Manutenção

Política de Viagens

DECRETOS

Decreto de Horas Extras

Decreto de Brindes

Decreto de Lanches e Refeições

Decreto de Multas de Trânsito



SALA DE GUERRA

OBJETIVOS

• Priorização de pagamentos  
• Austeridade na gestão de gastos
• Avaliação de novos compromissos

1) Pauta Semanal
• Análise de fluxo de caixa
• Priorização de pagamentos
• Avaliação do impacto de novos compromissos

2) Ações Estruturais
     • Renegociação da dívida
     • Novas medidas de austeridade
     • Definições de alçadas: 
       Presidente, VP, Diretores e Convidados

Início 1/2/2021


