
TIME DE IDEIAS



Time de ideias

Contratação de executivos de notória capacidade no 

mercado para atuação exclusiva e integral da gestão 

do SPFC em todas as suas áreas. Cases de sucesso 

de reestruturação de clubes ao redor do mundo 

servirão de inspiração e referência. 

PROFISSIONALIZAÇÃO

Para que sejam criados parâmetros 

de análise de desempenho de cada 

diretor executivo contratado, um 

plano de metas será estabelecido.

O conceito
A proposta
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Meritocracia e comprometimento. Estabelecer remuneração dos 

executivos com clásulas de produtividade. A partir de um salário

de mercado para cada função, o executivo será bonificado ao

atingir e superar metas estabelecidas anualmente pela gestão. 

Ganhar títulos e terminar o ano no azul é vantajoso para todos, 

pois valerá aumento nos ganhos .

GOVERNANÇA

Processos de avaliação de resultados 

ajudam não apenas a incentivar a 

produtividade, mas também a corrigir rumos 

e refazer planos à medida em que os 

objetivos são ou não alcançados. Um 

ambiente de avaliação constante torna a 

administração mais dinâmica e ágil para 

tomar decisões rápidas e bem embasadas.

O conceitoA proposta
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Em 30 dias de mandato, apresentar um plano para resgate da 

saúde financeira do clube. No plano, elaborado a partir da análise 

ampla da atual situação, serão contempladas ações de 

curtíssimo, curto, médio e longo prazos. 

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

Austeridade e planejamento são as chaves 

para que o São Paulo possa trilhar um 

caminho de recuperação de sua capacidade 

de investimentos e pagamentos, sem 

comprometer o funcionamento de suas áreas 

de negócio: CLUBE, FUTEBOL e ESTÁDIO.

O conceitoA proposta
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Criação de um departamento de COMPLIANCE para estabelecer

regras claras de conduta para colaboradores e administradores

do SPFC e fiscalizar o cumprimento. Implantar essas regras no 

prazo de até 100 dias de mandato. 

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Um dos motivos que levam aos problemas 

financeiros que enfrentamos é a falta de 

parâmetros para execução e condução de 

processos orçamentários e conduta ética. Com 

mais clareza do que é e o que não é aceitável 

na administração, é possível fiscalizar e 

controlar com mais eficiência as áreas. 

O conceitoA proposta
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Criar uma comissão de integração entre COTIA, BARRA FUNDA 

e MORUMBI. Essa comissão, com reuniões periódicas, vai ser 

responsável por analisar as necessidades de elenco, avaliar se 

há soluções entre os jogadores revelados em Cotia e a buscar 

reforços de custo mais elevado em contratações “cirúrgicas” e 

estruturadas financeiramente.

MENTALIDADE VENCEDORA

O São Paulo precisa utilizar melhor os recursos 

que cria em casa, mas não pode deixar de 

investir em jogadores que cheguem para “fazer 

a diferença”. Esse equilíbrio, buscando o 

conceito de “time cascudo e competitivo” é o 

que pode levar o clube de volta aos títulos.

O conceitoA proposta
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Todo jogo terá a modalidade de ingresso popular: serão 8 mil 

lugares (o antigo setor amarelo das arquibancadas). O preço 

será o equivalente a 50% do valor integral do ingresso mais 

barato à venda para esta partida.

ENGAJAMENTO COM A TORCIDA

A mensagem central é: “O torcedor precisa 

saber quanto pagar pelo ingresso”. O São 

Paulo é um time de todas as classes sociais, 

e precisa olhar para todos os seus 

torcedores e atrai-los para perto e promover 

a INCLUSÃO constante. Para o são-paulino, 

Morumbi cheio é sinal de orgulho. 

O conceitoA proposta
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Refundar o programa ST. Criar vantagens e categorias de 

adesão que possam atender a torcedores com perfis 

diferentes: o frequentador de estádio (interesse apenas em 

jogos); o torcedor consumidor, que compra produtos 

licenciados e quer ter tudo da marca; o torcedor à distância, 

que está fisicamente longe, mas é fanático pelo clube.

SÓCIO-TORCEDOR

O SPFC foi pioneiro no conceito de sócio-

torcedor no Brasil. Porém, nos últimos anos 

tem sofrido com o formato pouco atraente e 

estático de seu modelo. 

O conceitoA proposta
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Além da área social contar com suas receitas próprias, será 

destinado o equivalente a 5% dos valores obtidos em novos 

contratos de patrocínio para o CLUBE, gerando mais dinheiro 

para melhorias e conservação.

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA ÁREA SOCIAL

A relevância da marca SPFC ajudará a 

adquirir verbas extras que possam ajudar a 

caminhar para uma separação administrativa 

e financeira entre as duas áreas de negócio: 

futebol e clube.

O conceitoA proposta
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A proposta

INOVAÇÃO

Para retomar a imagem de clube de 

vanguarda e voltar a ser considerado modelo 

de gestão, o SPFC precisa estar 

constantemente conectado com práticas e 

tecnologias de ponta em todas as áreas.

O conceito
Criar um departamento de inovação, encarregado a 

desenvolver soluções para outras áreas. Este 

departamento terá como tarefa número um na gestão 

auxiliar o SPFC a encontrar a melhor solução para que 

a experiência do torcedor na compra de ingressos seja 

adequada e satisfatória.
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MARKETING

O conceito
Buscar novos formas de receitas utilizando-se de uma das 

mais poderosas armas que o clube tem (a força de sua 

marca) é tarefa primordial do departamento. A comunicação 

clara e adequada ajudarão o SPFC a recuperar imagem e 

confiança de investidores. Reestabelecer o marketing como 

forte ferramenta de negócios é caminho para criar 

sustentação para um FUTEBOL que não precisa vender 

seus melhores jogadores com frequência

Retomar o conceito do GESP. Em até 30 dias de mandato, 

montar uma comissão de apoio à diretoria executiva para 

buscar novas receitas e aumentar a capacidade de exploração 

da visibilidade que a marca SPFC possui. Resgatar boas 

práticas da área que geraram sucesso no SPFC.

A proposta
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COMUNICAÇÃO

O conceito
Transparência, clareza e interação na 

transmissão de informações são pontos-chave

para manter a credibilidade. Através de canais 

próprios, o clube pode divulgar informações 

diretamente à comunidade são-paulina e 

interagir a partir desse contato direto.

Aumentar espaços de comunicação do clube com a comunidade 

são-paulina (sócios, conselheiros e torcedores). Criar os 

programas Live com o Presidente e Live com o Conselho,

transmitido através das redes sociais do clube, gerando 

proximidade com a audiência e possibilidade de interação 

imediata e medição de temperatura sobre temas e notícias.

A proposta
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