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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Setembro e Outubro / 2021. 
 

 

ASSESSORIAS ESPECIAIS DA PRESIDÊNCIA 
 
SECRETARIA GERAL 

A Secretaria Geral prestou suporte administrativo à Diretoria Executiva. Analisou e convalidou as fichas de associados admitidos ao quadro 
associativo, compilou o Relatório de Atividades das Diretorias, entre outras atividades de ofício. 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE REDUZIDA 
 

➢ Planejamento de comunicação visual e marketing do Departamento de acessibilidade no SPFC; 

➢ Planejamento operacional adequações arquitetônicas clube social. 

ESPORTES PROFISSIONAIS/ OLÍMPICOS 

Mês de Setembro: 
 
Realizações: 

Jogos válidos pelo Campeonato Paulista, categoria PROFISSIONAL: 

• 04/09 – SPFC 85 x 69 BAURU, ÀS 18h, SEDE: GINÁSIO 01.  

• 07/09 – MOGI 86 X 71 SPFC, ÀS 11h, SEDE: PROF. HUGO RAMOS. 

• 13/09 – BAURU 76 X 68 SPFC, ÀS 18H, SEDE: GIN. PANELA DE PRESSÃO. 

• 18/09 – PINHEIROS 55 X 81 SPFC, ÀS 11h, SEDE: GINÁSIO PINHEIROS.  

• 22/09 – SPFC 76 X 71 PAULISTANO, ÀS 19h30, SEDE: GINÁSIO 01. 

• 26/09 – FRANCA 87 X 75 SPFC, ÀS 17h30, SEDE: GINÁSIO PEDROCÃO. 

• 30/09 – RIO CLARO 68 X 76 SPFC, ÀS 20h30, SEDE: GINÁSIO FELIPE KARAN. 

 

Jogos válidos pelo Campeonato LDB (Liga de Desenvolvimento Basquete), categoria SUB 22: 

• 27/09 – SPFC 77 X 82 PAULISTANO, ÀS 18h, SEDE: CLUBE PAULISTANO. 

• 28/09 – CERRADO 76 X 66 SPFC, ÀS 15h45, SEDE: CLUBE PAULISTANO. 

• 29/09 – MINAS 95 X 86 SPFC, ÀS 15h45, SEDE: CLUBE PAULISTANO. 

 

 
Mês de Outubro: 
 

 
Realizações:  

Jogos válidos pelo Campeonato Paulista, categoria PROFISSIONAL: 

• 03/10 – SPFC 76 x 68 RIO CLARO, ÀS 11h, SEDE: GINÁSIO 01.  

• 09/10 – PINHEIROS 68 X 90 SPFC, ÀS 18h, SEDE: GIN. HENRIQUE VILABOIM. 

• 11/10 – SPFC 87 X 81 PINHEIROS, ÀS 20h30, SEDE: GINÁSIO 01. 

• 15/10 – FRANCA 64 X 66 SPFC, ÀS 18h, SEDE: GINÁSIO PEDROCÃO.  

• 18/10 – SPFC 69 X 75 FRANCA, ÀS 18h, SEDE: GINÁSIO 01. 

• 20/10 – SPFC 68 X 64 FRANCA, ÀS 18h, SEDE: GINÁSIO 01. 
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SÃO PAULO CAMPEÃO PAULISTA 2021 – TÍTULO INÉDITO. 

 

Jogos válidos pelo Campeonato LDB (Liga de Desenvolvimento Basquete), categoria SUB 22: 

• 01/10 – RIO CLARO 72 X 81 SPFC, ÀS 13h30, SEDE: GINÁSIO PAULISTANO. 

• 02/10 – CERRADO 87 X 91 SPFC, ÀS 13h30, SEDE: GINÁSIO PAULISTANO. 

 

SPFC EM 4º LUGAR NO CAMPEONATO LDB. 

PATRIMÔNIO 

No período em referência não foram realizados novos projetos. 
Aguardando liberação dos projetos anteriores.  

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
1 Apresentação do Grupo RPX em exposição presencial e power point do produto Banco Digital, de propriedade do São Paulo. 
2 Exame das condições de prorrogação da concessão municipal da área da Barra Funda. Obrigações assumidas pelo São Paulo. 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DP World – aproximação com operador local e facilitador de comércio global, donos da maior zona franca dos Emirados Árabes, com interesse de 
investimento no futebol brasileiro. Contato através da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. 

OneFootball – aproximação com o objetivo de aumentar o alcance do SPFC globalmente, com a distribuição de conteúdos em doze idiomas, sem custos 
envolvidos. 

Dubai 50 years – evento voltado aos Clubes para comemorar os 50 anos do esporte dos Emirados e internacionalização e união dos Clubes de todos os 
continentes. Convite recebido pelo SPFC, com todas as despesas pagas para três funcionários. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Relatório mês de set/out de 2021    

    

DOAÇÃO DESTINO ITEM qtdade 

free sept moradores de rua marmitex 450. 

free sept sabonetes mulheres de rua 800. 

free sept idem absorventes  mulheres de rua 1.200. 

free sepe pástas de dentes moradores de rua 1.200. 

salvador transportes marmitex moradores de rua 600. 

lelis tratoria marmitex moradores de rua 200. 

cadeira de rodas Dragões da real s.paulo 01. 

cadeira de rodas Eriberto ( torcida z.leste) s.paulo 01. 

cadeira de rodas Marta DEA SPFC s.paulo 03. 

marmitex açai futuro moradores de rua Açai Futuro 400. 

textil morungaba Kits higiene ( doação) heliopolis 200 

compra de 2 camisas na adidas Para rifas  

Auxilio falecimento Ana Luiza R$ 500.00 funeral   
Encerramento campanha Leticia Fabri com as próteses 
conseguidas e o sucesso na fisio.   

cadeira de rodas Claudia mascara  solidaria 02 

aguardando diretrizes superiores!     
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 
1. Resultado Contábil do Departamento Administrativo (set/2021) 

As despesas do Departamento Administrativo ficaram 3% abaixo do orçamento previsto para o período de janeiro a setembro de 2021, 

conforme o quadro abaixo: 

 
Em milhares de R$ 

Orçado Real Desvio 

6.094 5.910 -184 

     
2. Evolução do Quadro de Colaboradores 

  No ano de 2020, o quadro geral do São Paulo FC, contemplando todos os colaboradores e atletas, apresentou redução representativa nos 

gastos a partir de maio/20, devido à adesão à Medida Provisória 936/2020, que retornou ao patamar original no mês de janeiro/21, conforme 

ilustrado no gráfico histórico a seguir: 

Quadro Geral de Colaboradores 
 

 
 

Considerando o quadro de colaboradores excluindo-se os atletas do futebol profissional masculino e a comissão técnica, segue o gráfico 

histórico com a análise dos últimos 12 meses: 
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Quadro Total de Colaboradores (Com exceção de atletas futebol masculino e comissão) 
 

 

 
 
 
3. Medidas de Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 

Abaixo, segue descritivo das principais iniciativas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus: 
 

a) Elaboração de normas e procedimentos conforme determinações do “Plano São Paulo”, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994/2020; 

b) Fornecimento de máscaras e álcool em gel para os colaboradores que necessitam realizar suas atividades presencialmente no Clube; 

c) Disponibilização de álcool em gel em todas as áreas de circulação e tapetes sanitizantes nos acessos; 

d) Aquisição de equipamentos para controle de acesso às Unidades de Negócio através da aferição da temperatura corporal individual. 

 
4. Projetos de Tecnologia da Informação 

 
a) Em parceria com a Diretoria Financeira, envio para o FISCO das novas obrigações Fiscais, e-Social e REINF – Borderô de Jogos. Geração e 

envio do e-Social (Autônomos e Folha), por meio do SAP; 

b) Em parceria com a Diretoria de Infraestrutura, implantação do módulo de manutenção SAP, com utilização por meio de dispositivos mobiles. 

 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

ASSESSORIA   
- Assessoria de comunicação para Diretoria Executiva, bem como atendimento à imprensa para fins institucionais; 

- Intermediação da relação entre elenco/comissão técnica e jornalistas em dias de jogos, de forma virtual, seguindo os protocolos da CBF, 

Conmebol e das autoridades de saúde; 

- Monitoramento e acompanhamento em tempo real de imprensa e mídias sociais, a fim de identificar ruídos de comunicação/discurso; 

- Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe profissional de futebol do SPFC no Campeonato 
Brasileiro; 

- Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe de futebol feminino do SPFC na disputa do Campeonato 
Brasileiro e Campeonato Paulista; 
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- Cobertura jornalística, fotográfica e de assessoria de imprensa da participação da equipe profissional de basquete na disputa do Campeonato 
Paulista; 

- Agendamento, preparação e acompanhamento de entrevistas exclusivas e de gravações e captações em vídeo envolvendo as instalações do clube; 

 

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

- Sequência com a estratégia de segmentação de conteúdo do departamento, após estudar os padrões de comportamento do usuário de cada 
plataforma de comunicação do SPFC (Site, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e Kwai), buscando planejar, produzir e publicar peças de 
conteúdo buscando os melhores índices de alcance e engajamento; 

- Captação e edição de conteúdo diárias para abastecimento das plataformas de comunicação do clube com os conteúdos referentes à cobertura de 
treinamentos, viagens e partidas das equipes de futebol profissional, futebol feminino, futebol de base e basquete;   

- Produção de conteúdo sobre o futebol feminino. Destaque para disputa do Campeonato Brasileiro e para o título Brasileiro sub-18; 

- Conteúdo para a divulgação da contratação de Rogério Ceni, com entrevistas para a SPFCtv, cards para as redes sociais, fotos exclusivas e notas no 
site; 

- Publicações e cobertura a respeito do título do Campeonato Paulista masculino de basquete; 

- Operacionalização e transmissão de narração, por meio da SPFCtv, registrando números de engajamento expressivos e gerando conteúdo para 
outros produtos de comunicação do clube. O projeto tem força e boa aceitação pela torcida nas redes sociais e repercutiu também na grande 
imprensa; 

- No Instagram, seguimos com as estratégias de publicações segmentadas em Stories / Feed, bem como apostando em novas ferramentas da 
plataforma, como o Reels (recurso de “micro vídeos” recém-criado pela plataforma para concorrer com o Tik Tok);   

- Ao longo dos meses de setembro e outubro, foram alcançadas cerca de 32 milhões de interações no Instagram. As publicações de maior 
relevância foram relacionadas a contratação do técnico Rogério Ceni, que teve 1,7 milhão de interações. 

- Continuidade com os conteúdos de interação com os torcedores no Twitter, lembrando de vídeos, gols, partidas e acontecimentos antigos do 
clube (#MemóriaTricolor) e jogos de perguntas e respostas (Quiz). Além disso, toda quinta-feira é feito o #TBTricolor, com mais momentos 
marcantes da história do SPFC; 

- Segundo um relatório do Deportes & Finanzas, o São Paulo foi o quarto clube da América com mais interações no Facebook em outubro. 

- Somando todas as plataformas (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), o São Paulo foi o segundo clube brasileiro com mais interações em 
setembro, ficando atrás apenas do Flamengo. Em termos de engajamento, o Tricolor foi o primeiro colocado. 

- Gestão das inserções comerciais (publiposts) de patrocinadores/parceiros do clube nas plataformas de comunicação do SPFC; 

- Em parceria com o departamento de marketing, instalação dos telões para backdrop na sala de imprensa do Morumbi; 

- Trabalho para voltar a receber a imprensa nos jogos, após liberação das autoridades; 

IDENTIDADE VISUAL/DESIGN GRÁFICO 

- Confecção de artes para utilização nas redes sociais do clube, bem como apoio a outros departamentos na revisão/aprovação de peças visuais a 
serem utilizadas por outras áreas do clube, como Marketing, Social e Estádio; 

 
- Produção de cards comemorativos para divulgação de aniversário de atletas das equipes profissionais de futebol masculino, futebol feminino e 

basquete do clube, bem como cards de celebração de aniversário de ídolos históricos do SPFC, além de artes especiais utilizadas nas divulgações 
dos conteúdos/séries exclusivos da SPFCtv; 

 

- Artes de dia de jogo em partidas do masculino, feminino, base e basquete (Dia de Tricolor, escalações, cards de gol, informações das partidas e 
resultados); 

 

- Produção de material relacionado ao mês do Outubro rosa; 

 

- Confecção de capas para vídeos do Facebook Watch; 
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- Artes em referência aos títulos do Paulista de basquete de Brasileiro feminine Sub-18; 

 

- Artes para a divulgação de venda de ingressos no Morumbi 

-  

 
ARQUIVO HISTÓRICO 

- Produção de material de apoio estatístico e histórico para a Assessoria do Futebol na Barra Funda; 



São Paulo Futebol 

O mais querido 

Clube 
 

7  

- Atendimento de pedidos de dados e revisão de projetos do Departamento de Marketing (São Paulo Box, Novo Sócio Torcedor); 

- Gerenciamento, expansão e atualização dos bancos de dados de jogos do profissional, Morumbi, base, feminino, basquete e vôlei; 

- Gerenciamento do Portal Transparência do site do São Paulo para os Conselhos; 

- Apuração de pauta mensal do calendário de efemérides históricas (aniversários e fatos marcantes); 

- Apuração de pauta mensal do calendário de gols para extração de vídeos para redes sociais; 

- Pesquisa de vídeos gols históricos e aniversários de clubes de setembro/outubro, preenchimento planilha e card no Trello; 

- Digitalização manual de trechos pontuais de súmulas históricas (horários, públicos e rendas, dopping, transmissão de tv). 

DIRETORIA DE ESTÁDIO 

Esta diretoria em parceria com as demais, atua proporcionando suporte aos assuntos pertinentes às operações da prática esportiva e cultural no Estádio 
Cícero Pompeu de Toledo, por consequência todos os contatos e tratativas com os órgãos públicos federais, estaduais, municipais, confederações, 
federações, prestadores de serviços e cessionários, são realizados e gerenciados por ela. 
Com a atenção e colaboração da Diretoria de Infraestrutura trabalhamos nas intervenções necessárias quanto às manutenções preventivas e 

corretivas, visando à revitalização das dependências do nosso Estádio.   

Juntamente com a Diretoria de Marketing atuamos também na prospecção de novas parcerias/contratos que viabilizem a modernização e 

revitalização de nossas estruturas físicas e espaços, bem como, trabalhar em busca de formas alternativas de receitas que tornem a arena auto 

sustentável. 

Na realização dos shows, nos responsabilizamos através do CCO (Centro de Comando Operacional) assim como do acompanhamento físico de toda a 

operação, logística, montagem e desmontagem das estruturas e palcos, cuidando da execução e segurança dos colaboradores e do público em geral. 

 

Reformas e Modernização: 

 

Neste bimestre ainda estamos convivendo com um comportamento climático um tanto quanto fora da normalidade do tradicional quando da entrada 

da primavera, no tangente a temperatura e o nível pluviométrico. 

Visto isto continuamos mantendo os cuidados tradicionais em termos de cortes, adubações granuladas e líquidas, somente intensificamos as 

operações de descompactação e grooming, para que tenhamos um solo mais macio e minimizando a formação do colchão de grama, objetivando 

deixar o piso mais leve e por conseguinte, o jogo mais rápido.   

  

Neste período o Morumbi recebeu 8 jogos sendo: 

  

·         Copa Brasileiro Sub 20 1 partida. 

·         Campeonato Brasileiro Masculino 7 jogos. 

  

Também tivemos os seguintes eventos: 

  

·         Passaporte FC / Ceratti 

·         Desafio 3k – 5K – 10k 

·         Associação Paulista dos Magistrados 

  

 As ações quanto às manutenções preventivas, graças ao enorme apoio da Diretoria Executiva de Infraestrutura, estão possibilitando a revitalização 

constante de diversas áreas, bem como a intensificação nos preparativos para o retorno do público aos estádios, o que foi de fundamental 

importância e ocorreu dentro da perfeita normalidade. 

     

Através de uma negociação comercial importantíssima, realizada pela nossa Diretoria de Marketing, pudemos ter a revitalização área de atendimento 

à imprensa nos dias de jogos, bem como point de visitação diária dos participantes do Tour, onde foi instalado: 

  

·         Sala da Coletiva= Painel de LED de 2,9 mm SMD – Indoor, no tamanho de 4m x 2m (8 mts²), com uma resolução de 1.024p x 512p 

·         Zona Mista= Painel de LED de 5mm SMD – Outdoor, no tamanho de 12m x 3m (36 mts²), com uma resolução de 2.016p x 504p 
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 Contratos - renovações e novos (receitas): 

 

- Alinhamento de protocolo para a retomada de festas no Camarote Stadium, liberadas pelos órgãos públicos; 

- Confluência de trabalho com a Diretoria Executiva de Marketing na busca por novas receitas através da prospecção para a realização de shows, 

eventos, cessão de espaço e camarotes para patrocinadores; 

- Apoio incondicional à Diretoria Executiva Financeira para mitigar a inadimplência; 

- Alinhamento operacional da Tricolor Run, junto à Diretoria Executiva de Marketing e de Atletismo; 

- Cessão do Estádio para a realização de jogo corporativo da empresa Ceratti, produzido pela empresa Passaporte FC; 

- Elaboração e acompanhamento da execução do protocolo interno de camarotes, para o retorno do público nos jogos. 

  

Obs. Informamos que o mês de outubro/21 não consta os dados em virtude da não apresentação do relatório por parte do cessionário, visto que 

hoje (03/11/2021) é primeiro dia útil do mês. 

 

Mês / Visitas Integral Meia ST Cortesia Resgate Total Visitas SPFC Cessionário Total R$

out/20 311           280           12              -            -                 603                12.667               10.364               23.030          

nov/20 637           391           25              -            -                 1.053             23.444               19.181               42.625          

dez/20 799           638           20              -            -                 1.457             31.185               25.515               56.700          

jan/21 914           581           20              -            -                 1.515             33.564               27.461               61.025          

fev/21 712           352           12              -            -                 1.076             17.952               26.928               44.880          

mar/21 61              39              1                -            -                 101                1.626                 2.439                 4.065             

abr/21 186           120           7                -            -                 313                5.032                 7.548                 12.580          

mai/21 1.298        908           53              -            -                 2.259             35.888               53.832               89.720          

jun/21 2.354        1.531        128           -            -                 4.013             64.438               96.657               161.095        

jul/21 2.197        1.888        109           53              40                   4.287             64.564               96.846               161.410        

ago/21 2.012        1.390        93              97              52                   3.644             55.628               83.442               139.070        

set/21 1.703        1.173        99              18              45                   3.038             47.374               71.061               118.435        

Total 13.184     9.291        579           168           137                23.359          393.361            521.274            914.635        

Relatório Morumbi Tour 
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- Durante o bimestre setembro / outubro 2021 ocorreram 08 jogos de futebol no estádio (em destaque), respectivos ao Campeonato Brasileiro 

(Masculino e sub 20), como nos meses anteriores ainda sobre o Protocolo de Saúde e com isto a impossibilidade da presença de público no Estádio 

(Plano São Paulo), assim sendo todos os jogos de setembro ocorreram com portões fechados e os de outubro conforme liberação do governo. 

  

- São Paulo FC x Santos FC – Dia 06/03/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x S. Caetano – Dia 10/04/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x RB Bragantino – Dia 12/04/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x Guarani FC – Dia 14/04/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x EC Santo André – Dia 23/04/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x CA Rentistas – Dia 29/04/2021 – Libertadores 

- São Paulo FC x Ferroviária – Dia 14/05/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x Mirassol FC – Dia 16/05/2021 - Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x Racing AC – Dia 18/05/2021 – Libertadores 

- São Paulo FC x SE Palmeiras – Dia 23/05/2021 – Campeonato Paulista 

- São Paulo FC x Sporting Cristal – Dia 25/05/2021 – Libertadores 

- São Paulo FC x Fluminense FC - Dia 29/05/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x 4 de julho EC – Dia 08/06/2021 – Copa do Brasil 

- São Paulo FC x Chapecoense - Dia 16/06/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x Cuiabá EC - Dia 23/06/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x RB Bragantino - Dia 04/07/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x EC Bahia - Dia 10/07/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x Racing AC – Dia 13/07/2021 – Libertadores 

- São Paulo FC x Fortaleza EC - Dia 17/07/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x CR Vasco da Gama – Dia 28/07/2021 – Copa do Brasil 

- São Paulo FC x SE Palmeiras - Dia 31/07/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x SE Palmeiras - Dia 10/08/2021 – Libertadores 

- São Paulo FC x Grêmio FBPA - Dia 14/08/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x SC Internacional - Dia 22/08/2021 - Campeonato Brasileiro Feminino 

- São Paulo FC x Fortaleza EC - Dia 25/08/2021 – Copa do Brasil 

- São Paulo FC x Ceará SC - Dia 05/09/2021 - Campeonato Brasileiro (Sub-20) 

- São Paulo FC x Atlético/GO - Dia 19/09/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x América FC - Dia 22/09/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x Atlético/MG - Dia 25/09/2021 - Campeonato Brasileiro 

- São Paulo FC x Santos FC - Dia 07/10/2021 - Campeonato Brasileiro – Público: 5.529 

- São Paulo FC x Ceará SC - Dia 14/10/2021 - Campeonato Brasileiro – Público: 9.217 

- São Paulo FC x SC Corinthians - Dia 18/10/2021 - Campeonato Brasileiro – Público: 23.874 

 -
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- São Paulo FC x SC Internacional - Dia 31/10/2021 - Campeonato Brasileiro – Público: 19.867 

 

DIRETORIA DE FUTEBOL 

FUTEBOL PROFISSIONAL: 

 
1 – CONTRATOS RENOVADOS E/OU PRORROGADOS: 
 
João Pedro de Souza Iseppe  João Pedro 01/11/2021 a 30/04/2022 
Gabriel Davi Gomes Sara  Gabriel Sara 07/10/2021 a 31/12/2024 
 
2 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO PARA OUTROS CLUBES:  
Nada consta 
 
3 – TÉRMINO DE CONTRATO: 
Danilo Mendes Donzelli  Danilo  Término de contrato: 31/10/2021 
 
4 – DISTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO – COMUM ACORDO: 
Daniel Alves da Silva  Daniel Alves  Distrato em: 17/09/2021 
Taylor Rocha Fabrício  Taylor   Distrato em 27/10/2021 
 
5 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO AO SÃO PAULO F.C.: 
Nada consta 
 
6 – DIREITOS FEDERATIVOS CEDIDOS POR EMPRÉSTIMO AO SÃO PAULO F. C. E DEVOLVIDOS AO CLUBE DE ORIGEM: 
Nada consta 
 
7 – DIREITOS FEDERATIVOS ADQUIRIDOS EM DEFINITIVO PELO SÃO PAULO F.C.: 

Rokenedy dos Santos  Ronededy  01/09/2021 a 31/01/2023 
 
 

8 – ATLETAS AMADORES PROFISSIONALIZADOS:  

Brian Carvalho de Almeida Pinheiro Brian   01/07/2021 a 31/01/2023 
João Moreira Sanmartin Souza João Moreira  01/07/2021 a 30/06/2024 
Luiz Henrique Rosa Roque da Paz Luizinho   01/07/2021 a 30/06/2024 
Gabriel Maioli da Silva  Gabriel Maioli  01/09/2021 a 31/01/2024 
Enzo Perroni Lobo Resende  Enzo   01/09/2021 a 31/08/2024 
Enzo Duscov Boer   Enzo Boer  01/09/2021 a 31/08/2024 
Maik Gomes Viegas  Maik   01/09/2021 a 31/08/2024 
Newerton Martins da Silva  Newerton  01/09/2021 a 31/08/2024 
Guilherme Lucas dos Santos Paz Guilherme  01/10/2021 a 30/09/2024 
Matheus Alves do Nascimento Matheus   01/10/2021 a 30/09/2024 
 
 
9 – RETORNO DE ATLETAS EMPRESTADOS TEMPORÁRIAMENTE A OUTROS CLUBES: 

Nada consta 
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FUTEBOL DE BASE: 

CAMPEONATOS 

 
SUB – 15 

 
CAMPEONATO PAULISTA:  
     

Data Fase Adversário Resultado Gols 

04/09/2021 1ª Fase Desportivo Brasil 4x0 

(1) Andrey dos Santos 
(1) Lucas dos Santos 
(1) Giovani Amaral 
(1) William Gomes 

11/09/2021 1ª Fase Ska Brasil 6x2 

(1) Guilherme Batista 
(2) Hugo Vendramini 
(1) Giovani Amaral 
(1) Felipe Oliveira 
(1) Thierry Henry 

15/09/2021 1ª Fase GE Osasco 2x0 
(1) Hugo Vendramini 
(1) Welligton Martins  

18/09/2021 1ª Fase SC Brasil 3x2 
(1) Thierry Henry 
(1) Guilherme Ferezin 
(1) Lucas dos Santos 

26/09/2021 
1ª Fase 

Ituano 4x0 
(2) Hwaskar Fagundes 
(1) Henrique Fabiano 
(1) Weligton Martins 

04/10/2021 
1ª Fase Desportivo Brasil 

2x0 
(1) Hwaskar Fagundes 
(1) Thierry Henry 

09/10/2021 

1ª Fase 

GE Osasco 8x0 

(2) William Gomes 
(1) Karlos Samue 
(1) Hwaskar Fagundes 
(1) Lucas dos Santos 
(1) Guilherme Batista 
(1) Hugo Vendramini 
(1) Luis Felipe 

16/10/2021 1ª Fase Ska Brasil 1x2 (1) Karlos Samuel 

23/10/2021 1ª Fase SC Brasil 0x0  

30/10/2021 2ª Fase Comercial 2x0 
(1) Thierry Henry 
(1) Henrique Fabiano 

Resultado Final: Competição em andamento. 
 
SUB – 17 

 
COPA DO BRASIL:  
    

Data Fase Adversário Resultado Gols 

09/09/2021 2ª Fase Jacuipense 4 x 1 

(1) Enzo Duscov 
(1) João Douglas 
(1) Kayque Ryann 
(1) Kaiky Carvalho 

23/09/2021 3ª Fase Fluminense 1 x 1 (1) Caio 

01/10/2021 3ª Fase Fluminense (5)0x0 (4)  

Resultado Final: Competição em andamento. 
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FUTEBOL FEMININO DE BASE: 

A equipe da base, esteve participando do Campeonato Brasileiro sub18, e a segunda fase do mesmo foi realizado em Sorocaba durante o período 
03/10/21 a 10/10/21 – onde a equipe sagou Campeã. 
Seguindo treinando 5 vezes por semana e realizado todos na parte da tarde no campo social do clube. 

No dia 30/10/21, tivemos início Campeonato Paulista sub 17, fizemos o nosso primeiro jogo dia 31/10/21 - (São Paulo X Santos). E estamos treinando e 
nos preparando para Copa Nike 2021. 

 

FUTEBOL FEMININO PROFISSIONAL: 
 
Treinamentos da equipe realizados no CFA de Cotia e no complexo social. 
Jogos realizados pelo Campeonato Paulista 
  
01/09/2021               Taubaté 
Taubaté 1 x 2 SPFC 
 
08/09/2021               CFA Cotia 
SPFC 6 x 0 Pindamonhangaba 
 
23/09/2021                Nacional 
Nacional 0 x 6 SPFC 
 
29/09/2021              Arena Barueri  
SPFC 1 x 0 SFC 
 
03/10/2021          São José do Rio Preto 
Realidade Jovem 0 x 3 SPFC 
 
06/10/2021             CFA Cotia 
SPFC 1 x 0 Red Bull 
 
10/10/2021             Allianz 
Palmeiras 2 x 3 SPFC 
 
13/10/2021              CFA Cotia 
SPFC 2 x 1 Ferroviaria  
Semi Final 
 
17/10/2021             Arena Barueri 
SFC 0 x 1 SPFC 
 
01/11/2021              Arena Barueri 
SPFC 4 x 0 SFC 
 
Estamos na Final que será realizada no mês de dezembro contra o Corinthians serão dois jogos, não temos as datas. 
Sem mais atenciosamente 
 
 

 

DIRETORIA FINANCEIRA E CONTROLADORIA 

 
o Em agosto foram elaborados e apresentados à Diretoria, aos Gestores e ao Conselho Fiscal, o Balancetes (analítico e sintético) e as Demonstração 

do Resultado referentes aos meses de agosto e setembro; 
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Foram finalizadas operações de crédito até setembro/21 no montante de R$ 154,3 milhões, dos R$ 176 milhões aprovados para o Orçamento do 

exercício. Tais recursos foram parcialmente utilizados na amortização parcelas vincendas no período de janeiro a setembro de 2021, junto aos 
seguintes credores:  

 

• Clube Athlético Parananense: aquisição dos direitos federativos do atleta Pablo Felipe Teixeira, cujo valor principal R$ 13 milhões, foi 

parcelado em 5 (cinco) vezes. Quitado em 20/08/2021. 

 

• Tigres de LA UANL: repasse dos direitos econômicos (“mais valia”) devidos ao Tigres, decorrentes da negociação do atleta Christian 

Alberto Cueva Bravo ao FC Krasnodar (Rússia), cujo valor principal R$ 6 milhões, foi parcelado em 7 (sete) vezes. Quitado em julho de 

2021 

 

• Gallos Blancos de Querétaro: aquisição dos direitos federativos do atleta Tiago Volpi, cujo valor principal R$ 10,5 milhões, foi parcelado 

em 6 (seis) vezes e quitado no mês de junho do corrente. Quitado em junho de 2021. 

 

• Orlando Sports Holdings LLC: quitação em maio da ação judicial de cobrança de débito referente ao empréstimo do atleta Ricardo “Kaká” 

Izecson Leite, cujo valor corrigido de R$ 6 milhões.  

 

• 4COMM Marketing & Career Management Ltda.: amortização parcial do débito referente ao serviço de intermediação prestado na 

negociação dos direitos federativos do atleta Antony Matheus ao AFC Ajax NV;  

 

• FC Dynamo de Kyiv: quitação em maio da importância corrigida de R$ 26,1 milhões, cobrada na FIFA, referente a aquisição dos direitos 

federativos do atleta Danilo Pinheiro.   

 

• Diversos acordos judiciais trabalhistas e cíveis, bem como acordos extrajudiciais, amortização de empréstimos bancários, contratos de 

mútuo, etc. 

 

A T I V O dez/20 ago/21 set/21 CP LP

(1) DIREITOS 377.720           450.666    406.304    199.116  207.188  

  Numerários/Aplicações 31.720             65.623      23.458      23.458   -         

  Contratos a Receber 323.416           353.033    350.701    163.780  186.920  

  Adiantamentos/Despesas Antecipadas 4.515              9.457       14.386      8.227     6.159      

  Depósitos Judiciais 5.602              5.375       5.360       -         5.360      

  Outros Créditos 12.467             17.177      12.399      3.651     8.749      

INVESTIMENTOS 401.437           407.179    386.553    -         386.553  

  Elenco de Atletas 154.899           168.942    149.449    -         149.449  

  Imobilizado 246.538           238.236    237.104    -         237.104  

ATIVO TOTAL 779.157           857.844    792.857    199.116  593.740  

P A S S I V O dez/20 ago/21 set/21 CP LP

(2) OBRIGAÇÕES 952.700           1.056.939 1.036.308 525.623  510.685  

  Contas à Pagar 83.340             86.802      93.276      43.339   49.937    

  Obrigações Empregatícias 66.434             130.815    128.408    128.408  -         

  Tributos/Parcelamentos/Provisões 112.162           88.022      86.908      20.672   66.236    

  Direito de uso de imagem a pagar 20.932             28.400      25.034      25.034   -         

  Adiantamento de Contratos 66.637             56.224      54.801      24.801   30.000    

  Receitas a apropriar 247.901           286.376    283.187    107.990  175.197  

  Instituições Financeiras 75.291             167.832    152.657    28.991   123.666  

  FIDC- Mútuo e Ant. de Recebíveis 107.972           48.051      47.525      31.353   16.172    

  Entidades/Terceiros/Intermediações 172.031           164.418    164.511    115.035  49.476    

PATRIMÔNIO (173.543)          (199.095)   (243.451)   -            (243.451) 

  Patrimônio Social (173.543)          (172.471)   (172.113)   -         (172.113) 

  Resultado do exercício -                     (26.624)     (71.338)     -         (71.338)   

PASSIVO TOTAL 779.157           857.844    792.857    525.623  267.233  

Endividamento Líquido

(1) Direitos - (2) Obrigações (574.980)          (606.273)   (630.004)   326.507  
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Demonstração do Resultado Acumulado setembro/21 
 

Em R$ mil 

 

 
 
 
Receitas 
 
Futebol Profissional 
 

o Negociação de Atletas:  

 

• Refere-se ao mecanismo de solidariedade e às receitas com empréstimos de direitos federativos de atletas profissionais, 

destacando-se o contrato firmado em 2020, junto ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda., o qual trata da cessão do atleta Hélio Júnio 

Nunes de Castro (“Helinho”), e o contrato de empréstimo do atleta Danilo das Neves Pinheiro ao CA Mineiro, cuja apropriação ao 

resultado será diferida no transcorrer do presente exercício;  

 

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos do atleta Brenner Souza da Silva à Major League Soccer LLC; 

 

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos e 50% dos Direitos Econômicos do atleta Calebe Gonçalves Ferreira 

da Silva ao Clube Atlético Mineiro.  

 

Referência

Banco BMG S/A CCB Contrato 300527598

Ricardinho (RES) Acordo Judicial

Carlos Leite Contrato de Mútuo - Acordo Judicial

Acordo Antony Matheus % Direitos Econômicos - Venda ao Ajax

Rescisões Antecipadas - Atletas Jucilei, Nenê, Anderson M., Pato, Everton e J. Gómez

Baruery Volleyball Club Dívida Repactuada - Equipe de Vôlei

Richarlyson/Patrão Luís Sociedade de Advogados Richarlyson Felisbino - Acordo/Condenação Judicial

Unick Dívida Repactuada - Intermediações Diversas

Junior Cesar Eduardo Machado Acordo/Condenação Judicial

Hugo H. Assis Nascimento Acordo/Condenação Judicial

Humberlito Alves Teixeira Acordo/Condenação Judicial

Juan Maldonado Jaimez Júnior Acordo/Condenação Judicial

GR2 Dívida Repactuada - Intermediação (Pablo Felipe Teixeira)

IOF IOF Banco Daycoval

Credor

RECEITAS OPERACIONAIS Previsto Realizado Variação VAR %

Futebol profissional e Marketing 330.286   302.718    (27.568)   -8,35%

        Negociação de atletas 144.650   75.845     (68.805)   

        Direitos de transmissão de TV 159.836   190.297    30.460    

        Publicidade e patrocínio 10.752     15.557     4.805     

        Projeto sócio torcedor 5.100      6.347       1.247     

        Arrecadação de jogos -             -              -            

        Licenciamento da marca 9.948      14.673     4.725     

Sociais e esportes amadores 15.934     18.882     2.949     18,51%

        Contribuições e atividades 15.804     15.736     (68)         

        Festas e aluguéis 130         3.147       3.017     

Estádio 8.722      9.423       701        8,04%

        Camarotes e cadeiras cativas 3.321      2.958       (363)       

        Publicidade 2.560      4.854       2.294     

        Aluguéis/Concessões 2.841      1.610       (1.231)    

Esportes Profissionais 150         366          216        144,17%

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 355.091   331.390    (23.701)   -6,67%

Conselho Deliberativo
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• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos e 70% dos Direitos Econômicos do atleta Weverson Moreira da Costa 

ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda.  

 

• Resultado líquido da Cessão Definitiva dos Direitos Federativos e 70% dos Direitos Econômicos do Atleta Gabriel Novaes Fernandes 

ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda. 

 
o Direitos de transmissão:  

 
 

 

• Campeonato Brasileiro:  A variação positiva de R$ 16,7 milhões decorre da receita com exposição em TV Aberta e TV Fechada no 

Campeonato Brasileiro, bem como do contrato de TV Internacional e Exposição no Pay-per-view, que foram superiores a previsão 

inicial; 

 

• Campeonato Paulista: A variação positiva de R$ 2,9 milhões é proveniente da correção do contrato de televisionamento que foi 

potencializada pela variação do IGPM em 2020.  

 

• Copa Libertadores: A variação positiva de R$ 6,9 milhões decorre do registro da participação do Clube na fase de quartas de final. 

 

• Copa do Brasil: A variação positiva decorre da participação do Clube na terceira fase da competição, devido a alteração no 

regulamento do Campeonato. 

 

• Prêmio Campeonato Paulista: A variação positiva de R$ 1,8 milhão é resultado da premiação pela Conquista do Campeonato;  

 
o Licenciamento da Marca: A variação positiva de R$ 4,7 milhões provém, substancialmente, dos royalties dos contratos de licenciamento 

firmados junto ao Banco Inter S/A, Betsul, inicialmente não previstos para o período, além do aumento das vendas do contrato de licença de 

material esportivo firmado com a Adidas do Brasil, devido a performance esportiva da equipe profissional de futebol no Campeonato Brasileiro 

2020/21 e Paulista 2021.  

 
o Publicidade e Patrocínio: A variação positiva de R$ 4,8 milhões decorre dos contratos firmados com a Red Digital – “Sportsbet.io”, Roku Com. 

Prod., ABC Contr. S/A, Associação Franqueada Todos, Cimento Cauê, Gazin Ind. Conchões, LG Eletronics “pontual”, que, somados, foram 

superiores ao inicialmente previsto no orçamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsto Realizado Variação

Direitos de Transmissão 159.836 190.297   30.460   

Campeonato Brasileiro 71.913    88.699     16.786   

Campeonato Paulista 28.000    30.982     2.982     

Copa Libertadores 22.275    29.187     6.912     

Copa do Brasil 5.900      7.894       1.994     

Futebol Feminino 90            55             (35)          

Prêmios Camp. Brasileiro 29.678    29.678     0              

Prêmios Camp. Paulista 1.980      3.801       1.821     
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Demonstração do Resultado Setembro/21 
 
Em R$ mil 
 

 
 

 
 

 
 
 
o Futebol Profissional: Os gastos realizados referentes a pessoal e direito de imagem, apresentam-se superiores ao orçamento para o período, devido 

ao investimento realizado na substituição da comissão técnica, na contratação de nove atletas profissionais para a equipe principal, a 

DESPESAS Previsto Realizado Variação VAR %

Futebol profissional e de base (236.795)  (302.511)   (65.716)   27,75%

        Pessoal/Imagem (113.945)  (182.969)   (69.025)   

        Materiais/Serviços (8.810)     (11.329)    (2.519)    

        Gerais (Utilidades,manutenções, provisões) (7.552)     (6.829)      723        

        Jogos/Tributos/Arena/Intermediações (31.087)    (28.852)    2.235     

        Depreciação (3.160)     (2.796)      364        

        Amortização custo atletas (72.241)    (69.736)    2.505     

Sociais e esportes amadores (24.969)    (23.462)    1.507     -6,04%

        Pessoal (13.106)    (12.753)    352        

        Despesas com jogos e eventos (606)        (416)         190        

        Materiais/Serviços (5.025)     (4.822)      203        

        Gerais (Utilidades,tributos,manutenções) (3.545)     (3.124)      422        

        Depreciação (2.687)     (2.347)      340        

Esportes Profissionais (5.484)     (6.765)      (1.281)    23,37%

        Pessoal (3.859)     (5.064)      (1.205)    

        Materiais/Serviços/Div (541)        (721)         (179)       

        Jogos/Patrocínios (1.084)     (980)         103        

DESPESAS Previsto Realizado Variação VAR %

Estádio (13.773)    (13.611)    162        -1,18%

        Pessoal (2.519)     (2.319)      200        

        Materiais/Serviços (2.849)     (3.452)      (604)       

        Gerais (Utilidades,tributos,manutenções) (1.705)     (1.866)      (161)       

        Depreciação (6.700)     (5.974)      726        

Administrativas (25.123)    (23.459)    1.664     -6,62%

        Pessoal (16.744)    (15.355)    1.389     

        Materiais/Serviços (5.109)     (5.680)      (571)       

        Gerais (Utilidades,tributos,manutenções) (1.861)     (1.384)      477        

        Depreciação (1.408)     (1.040)      368        

TOTAL (306.143)  (369.808)   (63.665)   20,80%

Resultado Financeiro (25.386)    (35.602)    (10.216)   40,24%

        Receitas financeiras 1.103      3.699       2.596     

        Despesas financeiras (26.490)    (39.301)    (12.812)   

TOTAL DAS DESPESAS (331.529)  (405.410)   (73.881)   22,28%

Resultado não operacional -             2.682       2.682     

RESULTADO DO EXERCÍCIO 23.562     (71.338)    (94.900)   
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profissionalização e contratação de dezenove atletas profissionais para as categorias sub-20, a renovação de oito contratos de atletas provenientes 

das equipes de base, como Gabriel Sara, Igor Gomes, Wellington Damascena, Diego Costa, Luan Vinicius, Rodrigo Nestor, Talles Macedo Costa, a 

antecipação do valor a ser apropriado na despesa em 2021 e 2022, referente aos contratos firmados com os Atletas Daniel Alves e Everton Felipe,  

que foram lançados ao resultado do exercício, devido a rescisão dos seus contratos de trabalho, além da premiação pela conquista do Campeonato 

Paulista 2021. Os investimentos realizados visam proporcionar condições de melhorar a performance esportiva da equipe de futebol, além de 

mitigar o problema de substituições futuras (contratações emergenciais para reposição do elenco, com possível queda de performance), 

decorrentes da cessão definitiva de atletas profissionais, previstas para acontecer até o final do exercício de 2021.  

 
o Esportes Profissionais: As despesas relacionadas aos Esportes Profissionais apresentam-se R$ 1,2 milhão superiores àquelas orçadas para o 

período, devido a reconfiguração do quadro de atletas e administração geral; 

 
o Diretorias de Apoio: As despesas apresentam-se R$ 1,6 milhão inferiores ao orçamento, devido a restruturação do quadro de pessoal para 

atendimento às novas demandas, sem a necessidade de novas contratações; 

 
o Social e Estádio: As despesas relacionadas às UN Social e Estádio apresentam-se respectivamente 6,04% e 1,18% inferiores àquelas orçadas para 

o período; 

 
o Resultado Financeiros: O resultado financeiro apresenta-se R$ 10,6 milhões mais negativo do que inicialmente previsto, devido ao reconhecimento 

de multa e juros de contratos e débitos tributários a serem renegociados.  

 
o Resultado Não Operacional:  

 
✓ Registro do benefício econômico e irreversível da ação judicial 1057237-20.217.8.26.0053 em favor do SPFC, referente ao recolhimento 

da taxa de segurança pública PM durante o período compreendido entre janeiro de 2013 até novembro de 2017, cujo valor atualizado 

totaliza R$ 8,8 milhões. 

 
✓ Provisão de deságio dos precatórios da ação judicial referente a Taxa de Segurança Pública 70% do valor de face. 

 
✓ Registro de honorários sobre o benefício auferido no processo 15%. 

 
✓ Êxito Proc. 005256-95.219.8.26.0053/01 – visando à satisfação do indébito reconhecido para que o SPFC pudesse ser ressarcido dos 

valores pagos a título de taxas municipais de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos, cujo valor atualizado 

totaliza R$ 7,2 milhões. 

 
✓ Provisão de deságio dos precatórios da ação judicial referente a Taxa Municipal de Limpeza Pública - 70% do valor de face. 

 
 

 
 
 

Futebol profissional 302.718 (229.979) 72.739               (72.532)               207             

Sociais e esportes amadores 18.882   (21.115)   (2.233)                (2.347)                 (4.579)        

Estádio 9.423     (7.637)     1.786                 (5.974)                 (4.188)        

Esportes profissionais 366        (6.765)     (6.399)                -                          (6.399)        

Diretorias de apoio -             (22.419)   (22.419)              (1.040)                 (23.459)      

Total 331.390 (287.916) 43.474               (81.893)               (38.418)      

Resultado Financeiro 3.699     (39.301)   (35.602)              -                          (35.602)      

Total 335.089 (327.217) 7.872                 (81.893)               (74.020)      

Resultado Não Operacional 2.682                 2.682          

Total 335.089 (327.217) 10.555               (81.893)               (71.338)      

Realizada

Geração de Caixa Receita Gastos
Geração de 

Caixa

Depreciações 

Amortizações
Resultado
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1- Substancialmente, a variação negativa apresentada é o resultado entre o recebimento da 2º parcela do contrato de cessão dos direitos 

federativos do atleta Antony Matheus dos Santos ao AFC Ajax NV, bem como de parcelas referentes a cota de dezembro/2020 do 

televisionamento do Campeonato Brasileiro (+), além do registro dos valores a receber da Major League Soccer LLC referentes a Cessão 

Definitiva dos Direitos Federativos do Atleta Brenner Souza da Silva, e o registro do contrato de Patrocínio a Receber firmado com a 

Sportsbet.io (-). 

 
2- Trata-se da variação líquida entre a amortização dos valores devidos a entidades esportivas e intermediações de atletas profissionais, 

bem como novas obrigações contraídas com a aquisição de direitos federativos de atletas profissionais; 

 
3- Trata-se da aquisição de direitos econômicos e intermediação de atletas profissionais, cujo registro está condicionado à permanência dos 

mesmos no plantel de atletas do clube, além do investimento na aquisição dos direitos federativos (100%) e econômicos (50%) do atleta 

Luís Manuel Orejuela García, junto ao Cruzeiro Esporte Clube, da cessão temporária dos direitos federativos do atleta Martín Nicolas 

Benítez, junto ao CA Independiente, da cessão temporária do atleta Bruno Rafael, junto a Tombense FC, da cessão temporária do atleta 

Antônio Javier Galeano Ferreira junto ao Clube Rúbio Ñu, da aquisição dos direitos federativos e econômicos (100%) do atleta Emiliano 

Ariel Rigoni, junto ao Elche CF, da renovação do contrato de trabalho do atleta Rodrigo Nestor, entre outros. 

R$ MIL
Déficit do Exercício (71.338)   

Depreciações Amortizações 81.893    

Provisão para perdas 5.159      

Geração de Caixa Gerada 15.714    

Movimentações de Ativos

Recebimentos de direitos "1" (27.285)   

Outras Variações (9.561)     

Total (36.846)   

Movimentações de Passivos Obrigações

Aumento Obrigações com Fornecedores e Acordos 9.936      

Pagamento de tributos/Parcelamentos/BX. Provisões (25.254)   

Aumento Obrigações Trabalhistas/Imagem 66.076    

Aumento dos contratos a apropriar "7" 35.286    

Apropriação de adiantamentos (11.836)   

Dir. Econômicos/Ent. Esportivas/Intermediações "2" (12.683)   

Total 61.526    

Caixa Gerado Atividades Operacionais 40.394    

Investimentos

Adições para imobilizado (bens) (1.975)     

Adições para intangível (software/marcas) (321)        

Custo de atletas em formação (19.222)   

Contrato de atletas profissionais "3" (45.487)   

Total (67.005)   

Financiamentos

Venda Títulos Sociais 1.430      

Ingresso de empréstimos "4" 154.339  

Pagamento Antecipação de recebíveis "5" (60.447)   

Pagamento de Empréstimos "6" (76.973)   

Total 18.349    

(Redução) Aumento líquido de caixa (8.262)     

Caixa Inicial 01/01/2021 31.720    

Caixa Final 31/05/2021 23.458    

Variação (8.262)     

FLUXO DE CAIXA JANEIRO A SETEMBRO DE 2021
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4- Trata-se da captação de novos empréstimos junto ao Banco Rendimento S/A; Banco Daycoval S/A, Banco Bradesco S/A e Banco Tricury 

S/A.   

 
5- Trata-se a baixa do valor antecipado junto a BHP Asset Management Limited, referente a segunda parcela dos direitos federativos do 

atleta Antony Matheus dos Santos e amortização das parcelas referentes ao contrato de cessão de direitos creditórios do contrato de 

transmissão via pay-per-view do Campeonato Brasileiro; 

 
6- Trata-se da amortização de empréstimos contraídos junto ao (I) Banco Bradesco S/A – R$ 22 milhões; (II) Banco Rendimento S/A – R$ 17 

milhões; (III) Banco BMG S/A – R$ 20,1 milhões; (IV) Banco Tricury S/A – R$ 14 milhões; (V) Banco Inter S/A – R$ 0,8 milhão; (VI) Banco 

Daycoval – R$ 2 milhões, entre outros. 

 
7- A variação apresentada resulta da apropriação ao resultado das receitas referentes a contratos de licenciamento da marca e televisão (-

), e o registro de novos contratos de patrocínio, substancialmente aquele firmado com a Sportsbet.io (+). 

 
Quanto à geração de caixa total do período, o montante mais significativo é composto pelo resultado da negociação de direitos federativos e 

econômicos dos atletas profissionais Brenner Souza da Silva à Major League Soccer LLC, Calebe Gonçalves Ferreira da Silva ao Clube Atlético Mineiro e 
Weverson Moreira da Costa e Gabriel Novaes Fernandes ao Red Bull Bragantino Futebol Ltda.  
 
o Foi encaminhado à Federação Paulista de Futebol (FPF) o relatório de desempenho do Programa de Excelência referente aos meses de agosto e 

setembro de 2021. 

 
o As demais atividades pertinentes à Diretoria Financeira e Controladoria, tais como a escrituração tempestiva dos registros relativos às variações 

patrimoniais, o acompanhamento e revisão do orçamento de cada Diretoria, a avaliação de desempenho e a elaboração de relatórios gerenciais, 

seguem sendo cumpridas regularmente. 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 
 

Formalizamos em gráfico as quantidades de todas as ordens de serviços executadas no período acima por esta Diretoria, bem como relatório dos 

principais assuntos, compreendendo:  programações visuais, reparos em equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos, serviços preventivos e 

corretivos nas áreas do Estádio e Social, bem como nos Centros de Treinamentos, conforme abaixo: 

 

Estádio: 

Concluído: 

✓ Projeto Elétrico Emergencial para adequação da Carga Elétrica do Camarote dos Ídolos;  

✓ Revisão e Recarga dos Amortecedores da Arquibancada; 

✓ Depósito para Recicláveis do Andar Intermediário; 
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✓ Acompanhamento da instalação do Novo Vídeo Wall da Sala de Imprensa; 

✓ Acompanhamento da instalação do Telão de Led da Zona Mista; 

✓ Bomba de Recalque para situação de Enchente na Rua Laudo Natel; 

✓ Vestiário Funcionário Segurança; 

✓ Sala Trafego; 

✓ Sala Técnico de Segurança; 

 

Em andamento: 

✓ Reforma Piso da Circulação 4 e 3 Pavimento; 

✓ Manutenção do Gramado; 

✓ Pintura do Intermediário; 

✓ Projeto da Rampa do Portão 1; 

✓ Manutenção da Torre de Iluminação; 

 

Social: 

Concluído: 

✓ Quadra Esportiva Infantil; 

✓ Piso Casa do Tenis; 

✓ Trocas de Aquecedores dos Vestiários do Futebol; 

✓ Bomba de Recalque para situação de Enchente na Rua Laudo Natel; 

✓ Area de Lazer /Churrasqueira do Biribol; 

 

Em andamento 

✓ Melhorias para o sistema de Temperatura das Piscinas do Parque Balneário, durante o inverno; 

✓ Reforma no DASP; 

✓ Reforma do Futsal; 

✓ Reforma da Quadra de Beach Tennis , FuteVôlei e Volei de Praia; 

✓ Area de Preparação Física do Depto. de Tênis; 

 

CT. BARRA FUNDA 

Em Andamento: 
 

✓ Regularização do Alvara de Funcionamento; 

✓ Manutenção do Gramados; 

✓ Reforma Deposito da Manutenção; 

✓ Reforma do Piso da Piscina; 

DIRETORIA JURÍDICA 
 
1) Advocacia Contenciosa 

A área contenciosa (processos administrativos e ações judiciais) do São Paulo Futebol Clube é coordenada diretamente pela Diretoria Jurídica com seus 

advogados internos, sendo que atualmente prestam serviços regulares os escritórios de advocacia terceirizados: 



São Paulo Futebol 

O mais querido 

Clube 
 

21  

(i) De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker Advogados - Contencioso Trabalhista e Trabalhista Desportivo - 179 ações, sendo 54 de colaboradores, 62 

de terceirizados, 19 de ex-atletas, 02 administrativos e 42 ações com acordos ou quitados aguardando cumprimento/arquivamento; 

 

(ii) Ecclissato, Caverni e Albino Neto - EFCAN Advogados - Contencioso Cível - 106 ações, sendo 30 como requerente (polo ativo) e 76 como 

requerido (polo passivo); 

 
(iii) Costa Pereira & Di Pietro Advogados - Contencioso Tributário – 75 ações, sendo 23 administrativos e 52 judiciais. 

 
Sem prejuízo dos escritórios acima, temos também aqueles que prestam serviços jurídicos esporádicos/pontuais ao SPFC de acordo com sua 

especialização, sendo que, para o período em referência relacionamos os seguintes escritórios terceirizados: 

 
2) Serviços Jurídicos Esporádicos/Pontuais (com atualização para os períodos de referência setembro e outubro/2021) 

(i) Cardoso Alves – 01 Processo (tributário – cobrança ICMS sobre energia elétrica – julgada procedente (Recurso de Apelação julgado 

parcialmente procedente apenas para modificar a contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Foi interposto Recurso Especial. 

Afetada a questão tratada nos autos pelo paradigma EREsp nº 1.163.020/RS, a tramitação do processo foi suspensa); 

 

(ii) Manesco & Ramirez - 04 Inquéritos Civis, sendo 01 - Acessibilidade e Meio Ambiente, 01 Poluição Sonora – Eventos e 02 Habitação e 

Urbanismo. 

 
 

(iii) Milnitzky Advogados – Contencioso Cível – 01 Processo – Legalidade/Regularidade de doação de área do Estádio do Morumbi ao SPFC. Julgada 

improcedente a ação da Prefeitura Municipal de São Paulo e extinta a ação. Houve a interposição de Recurso de Apelação por parte da 

Prefeitura de São Paulo. A Apelação não foi provida, mantendo-se a decisão de primeira instância, ao entender a legalidade da doação 

efetivada e observância dos procedimentos administrativos exigidos à época de sua conclusão. Foi interposto Recurso Especial por parte da 

Prefeitura de São Paulo, o qual foi devidamente respondido pelo SPFC. Em 05.02.2020 o recurso foi inadmitido pelo TJSP. Após, foi interposto 

Agravo pela Prefeitura de São Paulo, o qual foi devidamente respondido. Aguarda-se julgamento. 

 

(iv)  Ripper Advogados – 09 Processos – Contencioso Judicial: 

➢   1. Processo nº 1057237-20.2017.8.26.0053 – Ação ordinária visando afastar o recolhimento de taxas (do Estado de São Paulo) de 
segurança pública da Polícia Militar e/ou Cível em eventos realizados no Morumbi – Deferida a tutela para determinar a prestação dos 
serviços de segurança sem o recolhimento da taxa, foi prolatada sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial, para dispensar 
o recolhimento da taxa discutida, e determinar a devolução de todo o valor pago nos últimos 5 anos. No mérito, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso de Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, mantendo-se, assim, a decisão de 
primeira instância. Em face desta decisão colegiada, a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs Recursos Especial e Extraordinário, os quais 
foram denegados. Interposto Recurso Especial pelo SPFC, o qual foi admitido e aguarda julgamento no STJ. Atualmente, aguarda o 
julgamento dos Agravos interpostos pela Fazenda Pública. 

➢   2. Processo nº 5027585-23.2018.4.03.6100 – Ação visando afastar a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar n° 

110/01, exigida quando da despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de 10% sobre o valor de todos os depósitos devidos, 

referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, durante a vigência do contrato de trabalho, bem como a repetição do indébito 

referente aos valores pagos nos últimos 5 anos. Denegada a segurança em 31.07.2019, apresentamos tempestivamente nosso Recurso de 

Apelação. Em 01/07/20 foi publicado Acórdão que negou provimento à apelação. Foram apresentados os Recursos Especial e Extraordinário, 

http://efcan.com.br/
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os quais não foram admitidos. Não recorremos em razão da fixação da seguinte tese vinculante adotada pelo STF: "É constitucional a 

contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para 

a qual foi instituída." 

➢   3. Processo nº 5027655-40.2018.4.03.6100 - Ação Declaratória objetivando afastar as verbas de aviso prévio indenizado, terço 

constitucional de férias e os 15 (quinze) dias de auxílio doença e/ou acidente, da base imponível das contribuições para “terceiros”, como 

FNDE (Salário-Educação), INCRA, SESC e SEBRAE, apurados sobre a folha de salários da Autora, e a repetição (via execução/cumprimento de 

sentença ou compensação) dos valores pagos indevidamente a maior nos últimos 5 (cinco) anos. Liminar deferida no MS ajuizado pelo SPFC, 

suspendendo a exigibilidade das contribuições. Atualmente, aguarda-se a prolação de sentença; 

➢   4. Processo nº 5029652-58.2018.4.03.6100 – Mandado de Segurança objetivando afastar as verbas de bônus de contratação 

(luvas), férias, salário-maternidade (e licença paternidade), adicionais de hora extra, noturno e periculosidade e  13º (décimo-terceiro) 

salário, da base imponível das contribuições para “terceiros”, como FNDE (Salário-Educação), INCRA, SESC e SEBRAE, apurados sobre a folha 

de salários do SPFC, e a repetição (via execução/cumprimento de sentença ou compensação) dos valores pagos indevidamente a maior nos 

últimos 5 (cinco) anos. Denegada a Segurança, foi interposto Recurso de Apelação pelo SPFC, o qual foi contrarrazoado pelas partes 

contrárias. Apelação parcialmente provida declarando a não incidência de contribuições de terceiros apenas sobre o salário-maternidade. 

Aguarda-se o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos pelo SPFC. 

➢   5. Processo nº 1048749-08.2019.8.26.0053 – Processo visando a obtenção de autorização para comercialização de bebida alcoólica, além 

da cerveja, durante o show do “Iron Maiden”, no Estádio do São Paulo Futebol Clube, ocorrido em 06.10.2019, bem como nos demais eventos 

futuros, não desportivos, que venham a ser realizados no Estádio do SPFC. A liminar foi deferida e houve a comercialização de destilados no 

show do "Iron Maiden". Em sede de sentença, o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, com relação ao show do Iron Maiden, e 

improcedente com relação aos eventos futuros. Em face desta decisão, foi interposto Recurso de Apelação pelo SPFC. Atualmente, aguarda-

se o julgamento do recurso pelo TJ/SP. 

➢   6. Processo nº 5021584-85.2019.4.03.6100 - Mandado de Segurança ajuizado em 12/11/2019, visando o reconhecimento de 

inconstitucionalidade superveniente das contribuições para terceiros (FNDE - Salário-Educação -, INCRA, SESC e SEBRAE), em razão das 

alterações promovidas pela EC 33/2001, bem como para repetir o valor pago indevidamente nos últimos 5 anos. Prolatada sentença 

denegando a segurança foi interposto Recurso de Apelação, o qual foi negado provimento. Ato contínuo foi interposto Recurso 

Extraordinário que foi negado seguimento, tendo em vista as orientações jurisprudenciais firmadas em relação à matéria. Não houve recurso 

em razão da fixação do entendimento do STF no sentido de positivar a constitucionalidade das contribuições destinadas aos terceiros. 

➢   7. Processo nº 5021595-17.2019.4.03.6100 - Mandado de Segurança ajuizado em 11/11/2019, visando o reconhecimento do limite de 

20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas aos terceiros (contribuições ao FNDE - Salário-Educação -, INCRA, 

SESC e SEBRAE), que incidem sobre a folha de salários do SPFC, bem como a repetição do indébito dos valores pagos a maior nos últimos 05 

(cinco) anos. Após solicitação do Juízo, foi apresentada manifestação quanto à adequação do valor da causa (por estimativa ao benefício 

econômico pretendido), bem como sobre a necessidade de manter no polo passivo as entidades FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE. Prestadas as 

informações pertinentes pelas partes impetradas, o feito foi sobrestado até o julgamento dos Recursos Repetitivos nºs 1898532/CE e 

1905870/PR (Tema 1079). 

➢   8. Processo nº 5021425-45.2019.4.03.6100 - Ação Declaratória ajuizada em 08/11/2019, visando o reconhecimento da União como 

responsável pelo ônus da meia-entrada, bem como pelo dever de indenizar o São Paulo Futebol Clube pela intervenção indevidamente 

sofrida, sem nenhuma contraprestação. Sucessivamente, pretende-se afastar o benefício da meia-entrada após o trânsito em julgado do 

feito, indenizando o São Paulo Futebol Clube por ter suportado o ônus do benefício. Prolatada a sentença de improcedência, foi interposto 

Recurso de Apelação pelo SPFC, o qual aguarda apresentação de contrarrazões pela União Federal para posterior julgamento perante o E. 

Tribunal Federal. 
 
➢   9. Processo nº 1066190-02.2019.8.26.0053 – Ação Ordinária visando à comercialização de cerveja em eventos desportivos. Distribuído o feito, 

o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, ensejando a interposição de agravo de instrumento, o qual teve a tutela recursal pretendida 
indeferida monocraticamente. Na primeira instância, foi proferida Sentença de improcedência e, em face dessa decisão, apresentamos 
Embargos de Declaração que foram rejeitados, e em face desta decisão interpusemos Recurso de Apelação, e após a realização de 
sustentação oral foi suscitado incidente de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial e aguarda julgamento. 

 
(v) David do Nascimento – Proteção e Registros das Marcas e símbolos do SPFC (156 marcas registradas e acompanhadas, sendo 9 pedidos e 147 

registros. Processos de terceiros: Total: 9, sendo 7 Oposições a Pedidos de Registro de Terceiros e 2 Registros de Terceiros;  
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Não obstante, a Diretoria Jurídica, por seus colaboradores internos, atua diretamente em processos e procedimentos estratégicos, a saber: 

(i)  Realização de gestão dos processos do SPFC junto aos escritórios terceirizados, fornecendo os subsídios necessários para as devidas 
atuações, especialmente nas áreas: (i) trabalhista, (ii) cível, (iii) tributária, (iv) marcas e patentes, (v) penal, (vi) inquéritos civis, (vii) 
desportivo (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), e; (viii) administrativo, com o fim de implementar uma política de controle das 
ações e dos referidos escritórios, possibilitando ainda, o contingenciamento das ações para fins contábeis e de auditoria; 

(ii) Revisão das peças processuais dos escritórios prestadores de serviços visando o controle dos trabalhos executados por eles; 
(iii) Elaboração de peças processuais para casos estratégicos objetivando, nestes casos pontuais, a agilidade no resultado; 
(iv) Participação em audiências nos casos relevantes e reuniões em geral, especialmente para alinhamento preparatório de audiências, 

para dirimir dúvidas na instrumentalização de contratos e, ainda, para analisar qualquer aspecto jurídico em novos negócios, a serem 
celebrados pelo SPFC; 

(v)  Discussão de teses com os escritórios terceirizados para tomada de decisões, inclusive para fins de celebração de acordos; 
(vi) Auxílio aos Departamentos de Futebol e de Base, tanto em audiências, quanto em questões rotineiras de sua área específica, 

buscando as melhores soluções dentro de suas peculiaridades; 
(vii) Elaboração e revisão de contratos diversos, bem como quaisquer outros documentos jurídicos, visando mitigar quaisquer riscos nos 

negócios celebrados pelo SPFC; 
(viii) Auxilio ao Departamento de Recursos Humanos nas questões trabalhistas, tanto em medidas preventivas a serem adotadas pela 

área, quanto em ações já intentadas contra o Clube e, ainda, em casos de desconto de pensão; 
(ix) Assessoria aos departamentos de esportes e acompanhamento de julgamentos do SPFC e seus atletas, nas modalidades em que o Clube 

é filiado às federações esportivas: Justiça Desportiva da CONMEBOL, Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira 

de Futebol e Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol; representação e assessoria nos assuntos relacionados com 

a Federação Paulista de Voleyball, a Federação Paulista de Ginástica, a Federação Paulista de Atletismo, a Federação Paulista de Tênis, a 

Federação Paulista de Futsal, a Liga Futsal, a Federação Paulista de Basquete e o CREF/SP. 

(x)  Assessoria e elaboração dos contratos provenientes da Diretoria de Futebol Feminino e da Diretoria de Esportes Amadores, no que 

tange à equipe profissional de basquete e de futebol feminino do SPFC. 

(xi) Acompanhamento e atuação nos processos de Mecanismo de Solidariedade e Formação de atletas com envolvimento do SPFC, tanto 

como autor/requerente quanto como réu/requerido, junto à FIFA e também na Corte Arbitral do Esporte (TAS/CAS) na Suíça; 

(xii) Atendimentos e acompanhamentos de processos administrativos, autuações e vistorias do Procon, da Vigilância Sanitária, Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros e outros órgãos púbicos de fiscalização; 

(xiii) Acompanhamento e atuação junto ao Ministério Público e Delegacias do Trabalho (Trabalho Infantil de Cotia; fiscalização do auditor no 

RH do Morumbi, etc.); 

(xiv) Acompanhamento e atuação junto ao Ministério Público (Meio Ambiente, Urbanismo, Torcedor, Consumidor, CPA - Comissão 

Permanente de Acessibilidade - para resolver questões de acessibilidade no Estádio do Morumbi, etc);  

(xv) Acompanhamento e atuação junto às Delegacias, atendimento das Polícias Civil e Militar, Poder Judiciário no JECRIM e plantão em jogos; 

(xvi) Plantão no CCO – Centro de Comando de Operações do Estádio do Morumbi em todos os jogos eventos. 

(xvii) Elaboração de parecer para as áreas solicitantes do SPFC nas diversas modalidades, bem como suporte ao Departamento de Recursos 

Humanos no que tange ao quadro de pessoal e melhorias ao Clube. 
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3) Com relação aos contratos elaborados pela Diretoria Jurídica, temos: 

 

A Diretoria Jurídica atende e assessora a Presidência e Diretorias de todas as áreas na elaboração e desenvolvimento de novos negócios e contratos, 

totalizando neste período 134 contratos elaborados. 

 

 

 
                

 

 

 

 
3.1 Neste sentido, discriminamos abaixo os 32 contratos recebidos nesta Diretoria Jurídica efetivamente assinados no período de Setembro e 

Outubro/21, exceto atletas: 

 

*** os contratos que prescindem de validação no Conselho de Administração e no Conselho Deliberativo somente constarão deste relatório 
após a ciência pelo jurídico de sua efetiva aprovação em ata por referidos órgãos. 
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➢ Contratos em Geral 

 

 
 

 

ORIGEM RAZÃO SOCIAL Nº CONTRATO VALOR TOTAL
INICIO DA 

VIGÊNCIA

FIM DA 

VIGÊNCIA

RECEBIDO NO 

JURÍDICO

MKT BIG BALL SPORT CENTER LTDA 1000-00057-2021

R$ 7.500,00 em 10X R$ 

750,00 + Taxa de 

Licenciamento - R$ 1.000,00 

Garantia Mínima e 10% 

Royalties

01/01/2021 31/12/2023 21/09/2021

ADM
FOCUS COMMODITIES COMÉRCIO

EXTERIOR LTDA
1000-00064-2021

R$ 60.336,00 em 24 de R$ 

2,514,00
01/06/2021 31/05/2023 26/10/2021

MKT
ROSANA DA SILVA NAVES ESPORTES - ME - 

UNID TABOÃO DA SERRA
1000-00065-2021

R$ 10.000,00 -  Taxa de 

Licenciamento - R$ 1.000,00 

Garantia Mínima e 10% 

Royalties

01/01/2021 31/12/2023 21/09/2021

ESTÁDIO
HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 

LTDA
1000-00066-2021 Link de Internet CCT BF 16/03/2021 15/03/2023 03/09/2021

MKT
PDHB INDUSTRIA COMERCIO 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
1000-00068-2021

R$ 60.000,00 GM + 8% 

Royalties
01/01/2021 31/12/2022 16/09/2021

MKT TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 1000-00082-2021

R$ 30.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - 10%

01/01/2021 31/12/2022 28/10/2021

MKT M&L SPORT INOVATION 1000-00093-2021

R$ 96.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - Copos (10%) e 

Pelúcia (8%)

01/01/2021 31/12/2023 03/09/2021

MKT
PANINI BRASIL LTDA.

PANINI
1000-00110-2021

R$ 225.000,00 - Garantia 

Mínima 

Royalties - 8%

01/01/2021 31/12/2023 03/09/2021

INFRA
M.B.KUHN ASSESSORIA E CONSULTORIA 

LTDA
1000-00116-2021

R$ 218.293,63 - Parcelado 

em 31x de R$ 7.041,73
01/05/2021 30/11/2023 03/09/2021

MKT TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA 1000-00121-2021

R$ 240.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - 1% de todas as 

mensalidades do Cartão 

01/05/2021 30/04/2023 03/09/2021

MKT L. F. PIJAMAS EIRELI 1000-00136-2021 R$ 24.000,00 - Royalties 8% 01/07/2021 30/06/2023 16/09/2021

MKT GLOBIMPORT COM. IMPORTAÇÃO LTDA 1000-00141-2021
R$ 70.000,00 - Royalties 

6,5%
01/04/2021 31/12/2023 21/09/2021

JUR
PRO INTEGRIDADE DESENV. CULTURAL, 

TREINAMENTO E CONSULT. LTDA.
1000-00159-2021 R$ 85.200,00 07/05/2021 06/05/2022 13/10/2021
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➢ Contratos Aprovados no C.A. 

 

 
 
4) Com relação aos feitos desta Diretoria Jurídica, em suas diversas áreas de atuação, temos a destacar: 

 
a) Suporte das áreas na renegociação dos Contratos em suas diversas modalidades, com o intuito de minimizar os impactos financeiros do Clube 

nos próximos meses, em razão da significativa redução da receita deste pelos reflexos da COVID19. 
 

b) Trabalho conjunto com a Diretoria Financeira para elaboração de acordos visando o recebimento de valores devidos ao SPFC.  
 

c) Destaque nas Ações Tributárias: Não houve para o período. 
 

d) Destaque nas Ações Trabalhistas:  
 

ORIGEM RAZÃO SOCIAL Nº CONTRATO VALOR TOTAL
INICIO DA 

VIGÊNCIA

FIM DA 

VIGÊNCIA

RECEBIDO NO 

JURÍDICO

SOCIAL
GASTRONOMIA JAPONESA OSHIMA 

EIRELI
1000-00160-2021

R$ 25.000,00 em 25 de R$ 

1000,00
01/06/2021 31/12/2023 26/10/2021

MKT B L C NOGUEIRA 1000-00164-2021

R$ 7.500,00 - Taxa de 

Licencimento - R$ 1.000,00 

Garantia Mínima e

Royalties - 10%

01/01/2021 31/12/2023 28/10/2021

MKT BRIGITTE PRODUÇÃO DE FILMES LTDA 1000-00168-2021 R$ 55.000,00 01/06/2021 30/07/2021 01/09/2021

INFRA JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA 1000-00173-2021
R$ 68.370,00 em 12 de R$ 

5.697,50
02/08/2021 01/08/2022 03/09/2021

MKT GUTIERRE FILMES - EIRELI 1000-00175-2021
R$ 192.000,00 - Mensal 12 

de R$ 16.000,00
01/07/2021 30/06/2022 28/09/2021

MKT
GAL COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA
1000-00176-2021

R$ 29.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - 5%

01/08/2021 31/12/2023 03/09/2021

MKT ARELL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 1000-00177-2021

R$ 50.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - 10%

01/07/2021 31/12/2023 01/09/2021

INFRA JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA 1000-00178-2021
R$ 8.347,80 em 12 de R$ 

695,65
02/08/2021 02/08/2022 03/09/2021

MKT
CAFE DO ESPORTE COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1000-00185-2021

R$ 90.000,00 - Garantia 

Mínima

Royalties - 3%

01/01/2021 31/12/2023 26/10/2021

MKT MALHARIA RIKAM LTDA 1000-00186-2021
R$ 24.000,00 - Garantia 

MínimaRoyalties - 6%
15/10/2021 14/10/2023 28/10/2021

ESTÁDIO JMA SONORIZACAO E ILUMINACAO 1000-00193-2021

R$ 2.500,00 POR PARTIDA 

NAS QUAIS O SPFC FOR 

MANDANTE - Aproximado R$ 

100.000,00 - 40 jogos

27/08/2021 26/08/2022 13/10/2021

INFRA JOANA DARC DE JESUS DA SILVA 1000-00197-2021
R$ 176.400,00 em 12 

parcelas de R$ 14.700,00
10/09/2021 09/09/2022 26/10/2021

INFRA
JOANA DARC DE JESUS DA SILVA

INOVA CLIMA
1000-00201-2021

R$ 33.600,00 em 12 de R$ 

2.800,00
10/10/2021 09/10/2022 13/10/2021

ORIGEM RAZÃO SOCIAL Nº CONTRATO VALOR TOTAL
INICIO DA 

VIGÊNCIA

FIM DA 

VIGÊNCIA

RECEBIDO NO 

JURÍDICO
APROVAÇÃO C.A.

MKT BANCO BRADESCO S/A 1000-00005-2020 GRATUITO 01/01/2021 31/12/2023 15/10/2021 CA 05/10/2021

MKT TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA 1000-00123-2021  R$                  910.000,00 01/05/2021 30/06/2022 10/10/2021 CA 05/10/2021

MKT INBRANDS S/A 1000-00163-2021  R$              1.037.166,67 01/07/2021 30/08/2022 26/10/2021 CA 05/10/2021

INFRA
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL 

LTDA
1000-00170-2021  R$                    97.439,64 01/06/2021 31/06/2022 13/10/2021 CA 05/10/2021

INFRA
ASSEIO SANEAMENTO AMBIENTAL 

LTDA
1000-00171-2021  R$                    66.355,92 01/06/2021 31/05/2022 13/10/2021 CA 05/10/2021

MKT INTERCEMENT BRASIL S.A 1000-00182-2021
R$ 1.000.000,00 + 5.000 

sacos de cimento
13/07/2021 12/07/2022 10/10/2021 CA 05/10/2021
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• Acórdão mantido no TST. 
Reclamante: Mariana Dantas Alverte Bertolo. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s):  Centro de Apoio Profissionalizante Educacional Capes e SPFC. 
Processo nº: 1001006-49.2020.5.02.0032 - 32ª VT/São Paulo. 
Andamento: Acórdão manteve a exclusão do SPFC da lide. 
Valor da ação: R$ 221.379,58. 
Economia: R$ 221.379,58. 

 

• Improcedência da ação. 
Reclamante: Marco Alberto Miguel Damascena. 
Função: Vigia. 
Reclamada(s) São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1000318-59.2021.5.02.0030. 
Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante. 
Valor da ação: R$ 88.689,31. 
Economia: R$ 88.689,31 

 

• Improcedência da ação. 
Reclamante: Franklin Delano Almeida de Oliveira. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Spencer Segurança e São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1001689-69.2019.5.02.0049. 
Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante. 
Valor da ação: R$ 51.818,72. 
Economia: R$ 51.818,72. 

 

• Improcedência da ação. 
Reclamante: Genivaldo Ferreira Santana. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Multi Service e São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1000672-66.2020.5.02.0015. 
Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante. 
Valor da ação: R$ 5.301,78. 
Economia: R$ 5.301,78. 

 
 

• Improcedência da ação. 
Reclamante: Roseneide Lourenço Silva. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Verzani & Sandrini e São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1000481-52.2020.5.02.0716. 
Andamento: Julgados improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante. 
Valor da ação: R$ 78.520,65. 
Economia: R$ 78.520,65. 

 

• Julgado extinto. 
Reclamante: Luciana Sobreira da Silva. 
Função: Terceirizada. 
Reclamada(s) Verzani & Sandrini e São Paulo Futebol Clube. 
Processo nº. 1000504-03.2021.5.02.0703. 
Andamento: Ação julgada extinta, sem julgamento do mérito. 
Valor da ação: R$ 77.720,61. 
Economia: R$ 77.720,61. 
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e) Destaque nas Ações Cíveis:  
 
Autor (a): Écio Antunes Morgado. 
Réu(s): São Paulo Futebol Clube 
Processo nº: 1006058-29.2020.8.26.0704 (Execução) / 1001553-58.2021.8.26.0704 (Embargos). 
Vara: 2ª Vara Cível do Foro Regional XV – Butantã da Comarca da Capital/SP. 
Natureza: Execução de Título Extrajudicial.  
Distribuição da ação: 11/03/2021. 
Valor da causa: R$ 1.431.669,30. 
Sumário da matéria: Os Embargo à Execução do SPFC, são tirados da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Écio Antunes, com base em 

Instrumento Particular de Contrato Aleatório para Aquisição de Percentual de Direitos Econômicos Sobre Eventual Transferência Futura e Onerosa 
de Atleta Profissional de Futebol. Na Execução, Écio narra que, em 2008, celebrou o Contrato com o SPFC, pelo qual se teria estabelecido a 
aquisição, por parte dele, de 5% dos direitos econômicos, relativos à futuras transferências dos atletas que tivessem sido por ele encaminhados 
ao SPFC. Nesse sentido, sustenta que, em 2014, teria encaminhado o atleta Gustavo Maia da Silva para testes e avaliações no SPFC, o qual teria 
sido aprovado, passando a integrar o plantel do Clube. Prossegue narrando que, em julho de 2020, o atleta teria sido negociado pelo SPFC, junto 
ao Barcelona, pelo alegado valor de €4.500.000,00, importância que, convertida pelo câmbio da época, corresponderia ao montante de R$ 
28.530.675,86. Nesse sentido, reafirmando-se como supostamente responsável pelo encaminhamento do atleta, e alegando haver esgotado as 
vias extrajudiciais, Écio se valeu daquela Execução, sustentando como devida a importância equivalente a 5% do alegado valor da transferência, 
o que redundaria no montante de R$1.426.533,79. 

Êxito: Em 09/09/2021, acolhendo preliminar de inexigibilidade do título apresentada pelo SPFC, restando reconhecida a inexistência de título hábil à 
aparelhar a pretensão executiva, os Embargos à Execução foram julgados procedentes, sendo extinta a Execução. 

 
Autor (a): Cielo S.A. 
Réu(s): São Paulo Futebol Clube 
Processo nº: 1086772-42.2020.8.26.0100 
Vara: 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. 
Natureza: Ação de Procedimento Comum.  
Distribuição da ação: 17/09/2020. 
Valor da causa: R$ 561.310,72 
Sumário da matéria: Cuida-se de ação de procedimento comum cível, pela qual a Cielo alega que celebrou com o SPFC, contrato de credenciamento, 

relativo ao sistema de pagamento por meio de cartões oferecido pela Cielo. Afirma que, nos termos do instrumento avençado, estaria prevista a 
realização da operação de “chargeback”, consistente no estorno de valor contestado por algum portador do cartão da “agenda financeira” do 
estabelecimento; todavia, ante a insuficiência de saldo, não houve o pagamento do valor de R$ 561.310,72 decorrente de tais operações. 
Requereu, assim, a condenação do réu ao pagamento do referido montante, devidamente corrigido e acrescido de juros. A inicial veio 
acompanhada de documentos.  

Êxito: Em 08/10/2021, a ação foi julgada improcedente, com relação ao pedido de cobrança de valores decorrente das operações de chargeback 
descritos na inicial; e, ainda, julgou extinto, sem análise de mérito, o pedido consistente na cobrança de valores a título de multas. 

 
f) Destaque nas Ações Desportivas: 

 
Processo: nº 0828/2021 
Denunciado: São Paulo Futebol Clube 
Tipificação: Art. 213 do CBJD. 
Jogo: Fluminense (RJ) x São Paulo (SP) realizado em 12 de setembro de 2021, Campeonato Brasileiro Série A 
Resultado: Por unanimidade de votos, absolvido o São Paulo Futebol Clube nas penas incursas no artigo 213 do CBJD 
 
Processo: nº 0891/2021 
Denunciado: São Paulo Futebol Clube 
Tipificação: Art. 191 do CBJD. 
Jogo: Fortaleza (CE) x São Paulo (SP) realizado em 15 de setembro de 2021 – Copa do Brasil 
Resultado: Aplicada a pena mínima por violação ao artigo 191 do CBJD 
 
Processo: nº 626/2021. 
Denunciado: Pedro Veronez Vilhena, atleta sub 20 São Paulo Futebol Clube. 
Tipificação: Art. 250- do CBJD. 
Jogo: São Paulo (SP) x Corinthians (SP) realizado em 14 de julho de 2021 – Campeonato Brasileiro - Sub-20 
Resultado:  aplicada a pena mínima por infração ao Art. 258, §2º, inciso II do CBJD. 
  
Processo: nº 617.2021 
Denunciado: Anilson Dourado Santiago 



São Paulo Futebol 

O mais querido 

Clube 
 

29  

Tipificação: Art. 250- do CBJD. 
Jogo: São Paulo (SP) x Internacional (RS) realizado em 01 de agosto de 2021 – Campeonato Brasileiro - Sub-20 
Resultado: Anilson Dourado Santiago: atleta do São Paulo FC, por unanimidade de votos, absolvido quanto a imputação do Art. 250 do 
CBJD. 
 
Processo: nº 676.2021/2021 
Denunciado: Felipe Carneiro de Souza 
Tipificação: Art. 254- do CBJD. 
Jogo: Fortaleza (CE) x São Paulo (SP) – realizado em 15 de agosto de 2021 – Campeonato Brasileiro - Sub-20 
Resultado:    Por unanimidade de votos, suspenso por 01 partida convertido em advertência, por infração ao Art. 254§1º,II§2º do CBJD. 
 
Processo: nº 795/2021. 
Denunciado: Thiago Dombroski Moreira , atleta sub 20 São Paulo Futebol Clube. 
Tipificação: Art. 250- do CBJD. 
Jogo: São Paulo (SP) x Palmeiras (SP) Sub 20 - realizado em 23 de agosto de 2021 
Resultado:  Por maioria de votos, advertido por infração ao Art. 250 do CBJD, 
 
Processo: nº 810/2021. 
Denunciado: Leonardo de Almeida Silva , atleta sub 20 São Paulo Futebol Clube. 
Tipificação: Art. 250- do CBJD. 
Jogo: Grêmio (RS) x São Paulo (SP) – Sub 20 - realizado em 29 de agosto de 2021. 
  
Resultado:  Por unanimidade de votos, absolvido quanto a imputação ao. Artigo 258 do CBJD; Leonardo de Almeida Silva. 
 
Êxito: auxílio no recebimento de U$D 110.000,00 (cento e dez mil dólares americanos) que estavam em atraso pelo Cerro Portenho em 
razão da cessão temporária do Atleta Jean Paulo. 
 
Êxito: auxílio no recebimento de € 3.924,65 relacionados ao mecanismo de solidariedade devido pelo Toulouse relacionado ao atleta 
Rafael Ratão. 
 
Êxito: auxílio no recebimento de € 13.493,15 relacionados ao mecanismo de solidariedade devido pelo Tottenham relacionado ao atleta 
Emerson A. L. S. Junior.  
 
Êxito: auxílio no recebimento de USD: 195.857.81 relacionados ao mecanismo de solidariedade devido pela MLS relacionado ao atleta 
Luiz de Araújo Guimarães Neto. 

 
5) Novas Ações ajuizadas no período de setembro e outubro de 2021: 
 

a) Ações Trabalhistas: (Polo Passivo) 

 

• Tania Oliveira de Jesus  – Terceirizada Onet – Processo nº 1001172-74.2021.5.02.0023; 

• Jailson Luis Vieira – Terceirizada Onet – Processo nº 1001189-28.2021.5.02.0018; 

• Josiane Severina de Lima – Terceirizada Verzani - Processo nº 1001106-73.2021.5.02.0030; 

• Aline Lopes Cardoso dos Reis – Terceirizada Sanepav – Processo nº 1001112-06.2021.5.02.0087; 

• Jarson de Sobral Silva – Terceirizada Sanepav – Processo nº 1001107-52.0032; 

• Romildo Lopes Batista – Analista de Desempenho – Processo nº 1—1139-67.2021.5.02.0061; 

• Antonio Carlos do Nascimento Viana – Jardineiro – Processo nº 1001271-61.2021.5.02.0082; 

• Glaycielen Cristina Torres dos Santos – Onet – Processo nº 1000287-82.2021.5.02.0242. 

 

a) Ação Tributária: Não houve para o período 
 

b) Ação Cível: Não houve para o período 
 

c) Ações Desportivas: Não houve para o período. 
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DIRETORIA DE MARKETING 

 
1) PATROCÍNIO, PARCERIA E PERMUTA - ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO: 

a) Contratos de Patrocínios vigentes, equipes Fut. Profissional, Fut. Base, Fut. Feminino e Basquete: 

▪ ADIDAS – fornecedor de material esportivo, vigente até 31/12/2023; 

▪ RED DIGITAL (SPORTSBET.IO) – patrocínio máster (abdômen centralizado e costas), vigente até 31/12/2024; 

▪ ROKU - patrocínio nas camisas oficiais de jogo e treino (nos ombros), vigente até 14/07/2022; 

▪ KONAMI – patrocínio na camisa oficial de jogo (dentro do número nas costas), camisas de treino (parte inferior das mangas),  

vigente até 30/06/2023; 

▪  GAZIN -  patrocínio nas camisas oficiais de jogo e treino (barra traseira), vigente até 30/04/2022; 

▪ SÓCIOS.COM – patrocínio nas camisas oficiais de jogo e treino (frontal), e licenciamento Fan Tokens, vigente até 31/12/2025;  

▪ CARTÃO DE TODOS – patrocínio nos shorts de jogo e treino (parte frontal da perna esquerda), vigente até 30/06/2022; 

▪ CAUÊ – patrocínio nos shorts de jogo e treino (parte frontal da perna direita, lado oposto do número) vigente até 12/07/2022; 

▪ ABC DA CONSTRUÇÃO – patrocínio nos shorts de jogo e treino (barra traseira das pernas) equipe de futebol profissional masculino, 

e camisas oficiais de jogo e treino (nas mangas) equipe de futebol profissional feminino, vigente até 31/01/2023; 

▪ DRY COMPANY (CHIP SPFC) – patrocínio na camisa oficial de jogo (abdômen centralizado) futebol profissional feminino, futebol 

feminino Sub-17 e futebol de base, vigente até 31/12/2022; 

▪ DRY COMPANY (CHIP SPFC) – firmado contrato de patrocínio para a SPFCtv,  vigente 31/05/2022; 

▪ INBRANDS – patrocínio para vestir os atletas e comissão técnica da equipe de futebol profissional, com roupas da marca VR 

Collezioni, vigente até 30/08/2022. 

 

b) Contratos de Patrocínios/Parceria em processo de renovação/formalização: 

▪ AMBEV – patrocínio e parceria oficial no segmento de bebidas; 

▪ PREMIUM – parceria para monetização do site; 

▪ HORIZM – parceria para monetização das redes sociais. 

 

c)      Prospecções de Patrocínios em negociação: 

▪ Prospecção de Patrocínios para as equipes de Futebol Profissional, Futebol de Base, Futebol Feminino e Basquete, por meio do 

desenvolvimento de projetos de patrocínios destinados para: 

1) Omoplata (Futebol de Base e Basquete); 

2) Mangas (Futebol Profissional e Futebol de Base); 

3) Calção  (Futebol de Base, Futebol Feminino e Basquete).  

 

d)      Contratos de Parceria/Permuta vigentes, atendimento:   

▪ VOLVO – fornecimento de veículos para uso do SPFC, vigente até 31/12/2023;                                   
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▪ PASSA QUATRO – fornecimento de água para as 03 unidades: Estádio Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia, vigente até 

31/12/2021. 

 

e)      Contratos de Parceria/Permuta em negociação ou renovação:   

▪ TNT – bebidas isotônicas para os atletas das 03 unidades: Estádio do Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia; 

▪ AB PROJETOS -  empresa de móveis, negociação de parceira; 

▪  TRANSAMÉRICA – mídia ao vivo na programação esportiva;  

▪  PIZZA CREK – pizzas para os camarotes utilizados pelo SPFC, em dias de jogos; 

▪  SHERWIN WILLIAMS – fornecimento de tintas para uso nas 03 Unidades: Estádio do Morumbi, CT Barra Funda e CFA Cotia; 

▪ HENKO – instalação de painéis na sala de imprensa (backdrop zona mista) e no andar térreo do Estádio do Morumbi  “Concept 

Hall”.  

 
 

2) CONCESSÃO - ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO: 

a) Contratos de Concessão Vigentes (atendimento e apoio): 

▪ CÉLIA EXPRESS – comercialização de sorvetes, pipocas e salgados no Estádio do Morumbi e nas dependências sociais do Clube, 

vigente até 31/12/2022; 

▪ TEAM Eventos – comercialização de alimentos e bebidas no Estádio, em dias de jogos, vigente até 31/12/2022.  

 

3) LICENCIAMENTO – ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS E ATENDIMENTO:  

a) PRODUTOS LICENCIADOS 

▪ Temos firmados 45 contratos vigentes e  23 contratos que estão em negociação ou processo de confecção no SISPRO; 

▪ Assinado novo modelo de negócio com  a License Solution (Destra),  para profissionalizar o processo de licenciamento melhorando 

os controles de gestão e o faturamento da área.  

  

b) LOJA SÃO PAULO MANIA 

▪ Em funcionamento temos o total de 08 lojas; 

▪ Em negociação novo modelo de negócio para gestão das lojas que estão em funcionamento e abertura de novas unidades. 

 

c) LOJA VIRTUAL 

▪ Em negociação com a Adidas a operacionalização da loja oficial do SPFC na internet, site www.saopaulomania.com.br, pela  

empresa ESM/NS2. 

 

d) ESCOLAS DE FUTEBOL 

▪ Temos 28 unidades em funcionamento: 11 escolas na grande São Paulo, 12 escolas no interior e 05 

escolas em outros estados; 

▪ Em processo de abertura 05 novas unidades, sendo: 03 unidades no interior de São Paulo 

(Bebedouros, Fernandópolis e Mogi das Cruzes), e 02 unidades em outro estado (Aracajú/SE e São 

Luiz do Maranhão); 

▪ Suporte do CFA para atendimento as unidades na parte técnica, com a realização de avaliações 

semestrais; 

▪ Providências para realização da 19ª Copa das Escolas de Futebol Licenciadas do SPFC; 

▪ Em andamento novo modelo de negócio para administração do processo de Licenciamento de Escolas. 

  
4) PROGRAMA SÓCIO TORCEDOR: 

▪ Administração do contrato de prestação de serviços firmado com a FENG, empresa contratada para desenvolver a Gestão 

Estratégica do Programa Sócio Torcedor, com reuniões semanais para o alinhamento dos serviços contratados; 

▪ Realização da campanha de Marketing por meio da utilização de ferramenta da Inteligência Artificial (FrameFy),  com disparos 
personalizados para cada Sócio Torcedor que fez a adesão/migração para o novo Programa; 

▪ Desenvolvimento de campanha de Marketing,  mídia programática para captação de novos Sócios; 
▪ Atendimento às demandas diárias do programa; 

   

   

      

   

http://www.saopaulomania.com.br/
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▪ Execução e divulgação dos protocolos exigidos para o retorno do público aos estádios, bem como das demais ações presenciais 
desenvolvidas com a base ativa do Programa; 

▪ Ações/resgates presenciais com Sócios Torcedores da base ativa: 
- Sócio Torcedor(a) apresentando atleta: Gabriel Neves; 
- Sócio Torcedor(a) apresentando atleta: Jonathan Calleri; 
- Resgate de ingressos para a inauguração do "Camarote dos Ídolos"; 
- Resgate de ingressos para o "Camarote do Sócio Torcedor"; 
- Morumbi Tour; 
- Caça ao Tesouro no Morumbi - ação voltada aos STs com filhos pequenos. 

▪ Produção de vídeos promocionais do Programa Sócio Torcedor para veiculação no telão do Estádio do Morumbi, nos jogos do SPFC 
como mandante; 

▪  (Re)Lançamento do Programa de Embaixadas; 
▪ Prospecção de novos parceiros para a rede de vantagens do Programa: Drogaria São Paulo, ExtraFarma, Hotel Intercity e Canon, 

dentre outros; 
▪ Divulgação e operação do resgate para a experiência "Vou Jogar No Morumbi", que reunirá 22 sócios torcedores e 22 sócias 

torcedoras para jogar futebol no Estádio do Morumbi, em dezembro deste ano; 
▪ Finalização de todas as adaptações de sistema / TI necessárias para que a tiqueteira contemplasse as funcionalidades do Programa 

Sócio Torcedor na reabertura da bilheteria para o público, no retorno dos torcedores ao Estádio; 
▪ Programa ultrapassou a marca de 30,2 mil sócios ativos, garantindo que em menos de cinco meses,  a base ativa do Programa 

tenha sido dobrada da base ativa quando do relançamento do Sócio Torcedor, em 28 de maio deste ano. 
 

5) NEGOCIAÇÕES DE PARCERIAS: 
▪ Foram realizadas reuniões com empresas de diversos segmentos, para prospecção de novos patrocínios, licenciamento de 

produtos, licenciamento de Escolas de Futebol, parcerias para o Programa Sócio Torcedor e atendimento aos patrocinadores; 

▪ Negociações com a empresa digital, que será mais um meio de pagamento (não exclusivo) de todas as atividades comerciais do 

Clube, com oportunidade de ser parceiro oficial do SPFC com benefícios de exposição da marca em ativos do clube como placas de 

campo, telão do estádio, placar eletrônico, mídias digitais e outras propriedades de retorno.  

 

6) AÇÃO PROMOCIONAL/SOCIAL: 

▪ 24/09/2021 – Suporte na campanha realizada pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), por ocasião do Setembro Amarelo, para 

realização de palestra destinada aos colaboradores, com o tema “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho”; 

▪ 29/09/2021 – jogo SPFC x SANTOS, pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2021, na Arena Barueri, apoio a Campanha 
sobre a importância do “Aleitamento Materno 2021”, durante o protocolo inicial da partida as atletas entraram em campo e nas 
camisas de jogo estampadas as frases "1ml Salva Uma Vida" e "Doe Leite Materno", além de uma faixa promovendo a causa, com 
objetivo de alertar o público para a importância da doação do leite materno; 

▪ COPOS PERSONALIZADOS: Em parceria com a empresa M&L, comercialização dos copos personalizados oficiais da partida, início no 
jogo do dia 07/10/2021 – SPFC x Santos, com o retorno de 30% do público presente no Estádio do Morumbi; 

▪ 14/10/2021 – SPFC x Ceará: Neste jogo, realizada homenagem a equipe do Futebol Feminino Sub 18, com uma volta na pista de 
atletismo, antes do início da partida (aquecimento). As atletas foram saudadas pela torcida em comemoração à conquista do 
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 2021; 

▪ 18/10/2021 – SPFC x Corinthians: Realizada a inauguração do Camarote dos Ídolos, com objetivo de proporcionar aos torcedores a 
possibilidade de assistir aos jogos no Estádio do Morumbi ao lado de ídolos do SPFC; 

▪ 19/10/2021 – Lançamento Camisa Outubro Rosa 2021: Por meio das mídias sociais do SPFC, realizado lançamento da camisa rosa 
do SPFC como tema “A importância e conscientização do câncer de mama”; 

▪ 21/10/2021- Nesta data as atletas do Futebol Feminino Profissional treinaram com a nova Camisa Outubro Rosa 2021; 
▪ 30/10/2021 – Os atletas do Futebol Profissional Masculino, utilizaram as novas Camisas de Outubro Rosa 2021 durante o 

aquecimento na partida SPFC x Internacional; 
▪ 30/10/2021 – Foram selecionados através das mídias sociais do SPFC, cinco histórias de torcedores que retratavam a luta e vitória 

contra o câncer de mama. Os selecionados puderam ir ao Morumbi, junto aos seus familiares, para assistirem a partida SPFC x 
Internacional, no camarote dos ídolos. Durante a partida, o ídolo Darío Pereyra presentou torcedores(as), com camisas da 
campanha Outubro Rosa 2021. No total 11 torcedores participaram da ação; 

▪ 31/10/2021 -  SPFC x Internacional: Neste jogo, realizada homenagem a equipe do Basquete, com uma volta olímpica na pista de 
atletismo, antes do início da partida (aquecimento). Os atletas e comissão técnica foram saudados pela torcida em comemoração à 
conquista do Campeonato Paulista de Basquete Masculino 2021. 
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DIRETORIA GERAL DO CLUBE SOCIAL 
 
O relatório será dividido em parte esportiva, cultural e eventos. 
Abaixo segue um breve resumo do bimestre referente aos esportes das Diretorias: DEA e DES 
 
- Atletismo ( DES ) 
No dia 02 de outubro foi realizado um Desafio de corrida na pista de atletismo, com a participação de aproximadamente 100 associados. Eram 3 
metragens onde o participante escolhia: 3km, 5km e 10km. 

 
 
- Basquetebol ( DEA ) 
A categoria Sub 16 sagrou-se campeã da fase classificatória do campeonato brasileiro em Campina Grande/PB. Assim, poderá disputar a fase final que 
será realizada em dezembro. Vale ressaltar que os custos de passagens aéreas e hospedagens foram custeadas pela CBC. O SPFC está atualmente em 
3º lugar no ranking CBC da modalidade, e isso pode ser revertido em verbas caso possamos mudar da condição de “vinculado” para “filiado pleno” na 
CBC. 

 
 
- Beach Tennis ( DES ) 
O mês de setembro foi organizado o Campeonato Interno. O associado vem demonstrando muito interesse na pratica dos esportes de areia. 

 

 
- Boxe ( DES ) 
A pratica da modalidade triplicou nesse bimestre. Já ultrapassou a marca de 100 associados praticantes. 
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- Futsal ( DEA ) 
São 12 categorias disputando o Campeonato Paulista organizado pela Federação Paulista de Futsal e a categoria adulto disputando a Liga Paulista de 
Futsal. 
Todos os Campeonatos estão em sua fase final. 
Em outubro o departamento organizou o Futsal Experience, com o intuito de atrair patrocínios para as equipes competitivas. 

 
 
- Ginástica Artística ( DES ) 
Em setembro foi organizado o 1º Camp de Ginástica Artística. Foram mais de 24h vivenciando a modalidade, em forma de treinamento e brincadeiras. 
A verba arrecadada com o evento será destinada para a participação das atletas no Torneio Nacional da modalidade que será realizado na cidade de 
Campo Grande/MS no mês de novembro. 

 
 
- Ginástica Rítmica ( DES ) 
Destaque para a atleta associada Manuella Izoppe , que obteve classificação para a disputa do Torneio Nacional que será realizado na cidade de Porto 
Alegre/RS no mês de novembro. O departamento vê a atleta com grande potencial na modalidade. 

 
 
- Handebol ( DEA ) 
A modalidade representa o SPFC no Campeonato Paulista organizado pela federação Paulista de Handebol, em 2 categorias: Cadete Feminino e Junior 
Masculino. O campeonato ainda está na fase classificatória. 
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- Judô ( DES ) 
No bimestre o modalidade disputou 3 competições, sendo 2 Seletivas, uma para o Brasileiro Sub 21 e outra para o Meeting, além do Open realizado 
na cidade de Ribeirão Preto/SP. Muitas medalhas foram conquistadas pelos judocas tricolor. 

 
 
- Natação ( DES ) 
Destaque para a participação dos atletas no Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas – FAP, onde obtivemos 2 campeões paulistas. 

 
 
- Patinação ( DES ) 
Muitas medalhas conquistadas no Torneio Estadual da modalidade realizado no mês de setembro na cidade de Santos/SP. 

 
 
- Polo Aquático ( DES ) 
Amistosos foram realizados nesse bimestre visando a participação no Campeonato Brasileiro Categoria sub 12. 

 
 
- Voleibol ( DEA ) 
Destaque para a organização do Torneio da Primavera, com grande participação das associadas. Foi um dia inteiro de muito voleibol e acima de tudo 
visando a sociabilização. 
Na parte competitiva, o SPFC participa com 10 equipes na Copa Sindiclube.  
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ESPORTES COM RAQUETES: 

TÊNIS DE QUADRA 
 
1 – ROTINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS 
 
AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS VOLTARAM A SUA NORMALIDADE COM ATENDIMENTO PRESENCIAL DESDE O ULTIMO DIA 24/04/2021, COM 
TODOS COM COLABORADORES PRESENCIAS 
OS PROFESSORES VOLTARAM COM AS AULAS NORMAIS DESDE O ULTIMO DIA 26/04. 
 

a) Em SETEMBRO 2021 contamos com os seguintes números: 
a. TENISTAS CADASTRADOS (TÊNIS QUADRA + TENIS AULA) - 788 
b. TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS AULA - 354 
c. TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS QUADRA - 388 

b) Em OUTUBRO 2021 contamos com os seguintes números: 
a. TENISTAS CADASTRADOS (TÊNIS QUADRA + TENIS AULA) - 813 
b. TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS AULA - 377 
c. TENISTAS CADASTRADOS – TÊNIS QUADRA - 436 

 
 
3 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E PAREDÕES 
 
As quadras estão sendo conservadas por 4 colaboradores que atuam no período das 6 às 23 horas durante a semana e nos finais de semana das 6 às 
20 horas.  
Às segundas feiras, dia que é reservado para manutenção das quadras é feito a conservação das áreas no entorno do Depto. De Tênis, como lavagem 
de canaletas, lavagem das lonas, troca e reparos nas redes (se houver necessidade), troca de linhas demarcatórias (se houver necessidade), lavagem 
de quadras rápidas, paredões e espaços comuns. 
No decorrer da semana e finais de semana com o maior fluxo de associados, as manutenções são feitas em horários de menor utilização e assim 
mantendo o bom estado de conservação das quadras e no entorno das mesmas. 
 
4 – AULAS  
 
As aulas de tênis são ministradas às 2ªs feiras das 11 às horas, de 3ª a 6ª feira das 7 às 22 horas e nos finais de semana não são ministradas aulas.  
A equipe é formada por 5 professores de tênis classificados em 1ª classe na Federação Paulista de Tênis e uma coordenadora técnica Profª Andrea 
Viera, ex tenista profissional com grande conhecimento do esporte 

   
PÁDEL 
 

c) Em SETEMBRO 2021 contamos com os seguintes números: 
PADELISTAS CADASTRADOS (PADEL QUADRA + PADEL AULA) - 88 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL AULA - 35 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL QUADRA - 53 

d) Em OUTUBRO 2021 contamos com os seguintes números: 
PADELISTAS CADASTRADOS (PADEL QUADRA + PADEL AULA)  
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL AULA –(NÃO FOI COBRANÇA ) 
PADELISTAS CADASTRADOS – PADEL QUADRA - 53 

 
TÊNIS DE MESA 
Em SETEMBRO 2021 contamos com os seguintes números: 
MESA TENISTAS CADASTRADOS - 23 
Em OUTUBRO 2021 contamos com os seguintes números: 
MESA TENISTAS CADASTRADOS - 23 
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DIRETORIA DE FUTEBOL SOCIAL 

Mês de Setembro - 2021 
Realizações: 

Foram disputados 9 (nove) jogos amistosos entre associados e seleções no campo do Futebol Social; 

As seleções do Futebol Social menores disputaram 4 (quatro) jogos válidos pelo Campeonato Interclubes 2021; 

Foram disputados 06 (seis) jogos válidos pelo Torneio de Verão 2021; 

No dia 11 de setembro 2021, foram realizados 2 jogos das Finais do Torneio de Verão 2021. 

No dia 11 de setembro 2021, foi realizada a abertura do Campeonato Interno adultos e menores do Futebol Social 2021. 

Foram disputadas 79 (setenta e nove) jogos válidos pelo Campeonato Interno adultos e menores do Futebol Social 2021. 

 

Mês de Outubro - 2021 

Realizações: 

Foram disputados 05 (cinco) jogos amistosos das seleções adultas no campo do Futebol Social. 

As seleções do Futebol Social menores disputaram 13 (treze) jogos válidos pelo Campeonato Interclubes 2021; 

Foram disputadas 87 (oitenta e sete) jogos válidos pelo Campeonato Interno adultos e menores do Futebol Social 2021. 

OUVIDORIA 

APRESENTAÇÃO 
A Ouvidoria Geral, traz um balanço das demandas recebidas e tratadas, em consonância com o Regulamento Interno publicado no site oficial 

www.saopaulofc.net e www.portão7.com.br. Apresenta neste relatório números, gráficos e informações gerais sobre sua atuação nos meses de 

Setembro e Outubro do ano de 2021, quando contabilizou 316 manifestações em seus canais internos e externos de comunicação. 

Conforme relatório anterior, houve a continuidade das reuniões com os Diretores Plenos, Adjuntos, Assessores e Colaboradores, o que proporcionou 

um diálogo direto e aberto, bem como o entendimento da necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

1. MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Tendo em vista as características da Ouvidoria, ao receber a demanda, é feita a análise de sua natureza, registro e encaminhamento ao setor competente 

e acompanhamento do assunto até a sua conclusão. 

Nos meses de Setembro e Outubro do ano de 2021, a Ouvidoria registrou 254 solicitações, 53 reclamações e 09 sugestões. 

 

2. SITUAÇÕES DAS MANIFESTAÇÕES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 
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Demandas tratadas são aquelas analisadas pelo segmento competente e encaminhadas para elaboração de projetos futuros. Que são referentes 
justamente aos questionamentos sobre os ingressos não utilizados em 2021 e às cobranças das cadeiras cativas .  
 
3. ANÁLISE DAS ESTATÍSTICAS   

 

 

No departamento financeiro, recebemos solicitações de desconto no valor da taxa de manutenção das cadeiras cativas, reativação de título e sobre o 

reembolso dos ingressos do Paulista e Libertadores 2020. 

Quanto a Comunicação / Sócio Torcedor, temos o pedido de transmissão dos jogos sub 17 e 20, ajuste do site oficial e as reclamações são pontuais sobre 

a mudança para os novos planos. 

Já na diretoria administrativa, as solicitações versaram exclusivamente sobre pedidos de emprego. 

No setor do Futebol de base as demandas são relacionadas a testes para seletivas no Centro de Formação de Atletas. 

No marketing pedidos de camisas autografadas, tour ao Morumbi e visitas ao CT Barra Funda. 

Enquanto que, na diretoria social, recebemos reclamações sobre exames médicos, solicitações de imagens visando a resolução de diversas situações, 

sugestão para ampliar as informações sobre não poder fumar na área do parque aquático e sobre vagas de estacionamento em dias de jogos. Sobre a 

temperatura das piscinas aquecidas que sempre ficam inadequadas para uso quando a temperatura ambiente fica abaixo de 15° (é um problema que 

ocorre todos os anos no período do inverno). 

 

Visando o aumento da credibilidade e fortalecimento da imagem da Instituição, a Ouvidoria trabalhará cultivando uma relação de respeito e 

assertividade interna e externa, para que a melhor solução seja alcançada. 
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