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Brasileiro, nascido em 9 de dezembro do ano de 1961 casado, com dois filhos.
Residente na cidade de São Paulo (SP). 

Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC), em 13 de junho de 1991. É um empresário bem-sucedido e gestor exemplar há 37 
anos, reconhecido em sua área de atuação.

QUEM É ROBERTO NATEL

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

NO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
25/09/2001  • 

04/06/2002  •  

14/08/2003  •  

31/05/2004  •  

16/05/2006  •  

05/01/2007  •  

02/04/2007  •  

04/01/2008  • 

26/05/2010   •  

19/05/2011  •

11/06/2011  • 

28/11/2011  • 

23/01/2012  • 

29/02/2012  • 

08/10/2012  • 

16/04/2014  • 

05/11/2015  • 

18/04/2017  •  

18/04/2017  • 

MEMBRO DA COMISSÃO DE REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL

COMISSÃO NEGOCIAÇÃO FORNECIMENTO MAT. ESP. SPFC

MEMBRO COMISSÃO ESTUDO TRAÇADO DA RUA LAUDO NATEL

MEMBRO COMISSÃO REFORMA COBERTURA E ARENA 25 MIL

MEMBRO COMISSÃO PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS (ATO 04)

VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA

VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA

VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

VICE-PRESIDENTE DA DIRETORIA

CONSELHEIRO VITALÍCIO

DIRETOR ADJUNTO DEA

DIRETOR DEA

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

DIRETOR DE OBRAS

COORDENADOR COMISSÃO REALIZAÇÃO SHOW R. WATERS

VICE-PRESIDENTE SOCIAL E DEA

MEMBRO DA COMISSÃO DE MELHORIAS DA SEGURANÇA

DIRETOR DO DEA

VICE-PRESIDENTE SOCIAL E DEA



DIAGNÓSTICO: ONTEM



DIAGNÓSTICO: HOJE



DESAFIOS

QUE O CANDIDATO IRÁ COMBATER

• Por outro lado, essa crise estrutural chega    
num momento que o SPFC enfrenta uma das 
mais graves crises conjunturais da sua história. 

• Forjada no próprio ambiente do clube,           
essa crise conjuntural vem provocando 
péssimos resultados nas diversas áreas            
de atuação da entidade. 

• Para uma análise mais precisa da atual   
situação, é necessário retroceder até um 
passado não tão distante.

DO CLUBE QUE SERÃO PRIORIDADE

• O SPFC está diante do maior desafio        
da sua história.

• Enfrentará a conjunção de forças de duas 
crises simultâneas sem precedentes.

• De um lado, acompanhamos a chegada   
de uma crise estrutural, de proporções 
planetárias, que vem atingindo todos         
os segmentos de mercado.

• Além de profundas mudanças nos hábitos 
e costumes de todos os perfis de público, 
as previsões indicam que essa pandemia 
provocará uma severa recessão mundial.



ISTO É SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

3 Libertadores da América
(Recordista Brasileiro)

2 Recopas Sul-Americanas

1 Conmebol
1 Supercopa da Libertadores da América

3 Mundiais
(Recordista Brasileiro)

6 Campeonatos Brasileiros
(Recordista)

1 Sul-Americana

1 Copa Master Conmebol

21 Campeonatos Paulistas



PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 

Zelar pela  
viabilidade  
econômica  
e financeira  

no curto, médio  
e longo prazo

TRANSPARÊNCIA

Disponibilizar 
publicamente 
informações  
de interesse  

da organização

EQUIDADE
(IMPARCIALIDADE)

Tratamento justo e 
isonômico de todos 

os públicos de  
interesse

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS 

De forma clara  
e compreensível



Casuísmo

Personalismo
Paternalismo

Protecionismo
Amadorismo

Incompetência
Falta de Transparência

Nepotismo AUMENTO DA
INFLUÊNCIA  DE

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

+ Conhecimento
+ Tecnologia

+ Investimento
+ Honestidade

+ Seriedade
+ Profissionalismo

+ Competência
+ Transparência
+ Compliance

+ Coragem
+ Ética

+ Modernidade

DIMINUIÇÃO DA
INFLUÊNCIA  DE



NOSSOS VALORES

Profissionalismo

Protagonismo no Futebol  

Gestão de Pessoas

Vanguarda

Constante Aperfeiçoamento 

Responsabilidade 

Atitude Proativa 

Honestidade

 Modernidade 

Transparência 

Coragem 

Ética



• Implantar Unidades de Geração de Negócios


• Utilizar a tecnologia da informação para automação das          
tarefas repetitivas utilizando a inteligência artificial e data mining 
para suporte na tomada de decisão


• Elaborar Programa de Responsabilidade Social


• Implantar Sistema de Gestão da Qualidade


• Adotar práticas de Governança Corporativa


• Adoção de Compliance


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

MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas)


• Ouvidoria

REVISAR PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



O clube fez 90 anos em janeiro em tom melancólico, e a próxima gestão 
ditará o rumo e o ritmo da jornada do clube até 2030. Estamos, assim, 

na Década do Centenário. Atenção às finanças, planejamento e reorganização 
do futebol e práticas de gestão sérias, transparentes 

e eficazes serão pontos fundamentais nos próximos 3 anos. 

Apesar do cenário preocupante em que começamos essa caminhada 
até 2030, se bem planejados e executados os próximos três anos serão 
a base para que cheguemos ao centenário do clube na situação em que 

o SPFC merece estar.

VISÃO DE FUTURO: DÉCADA DO CENTENÁRIO



Estratégia  
macro

Análise do  
ambiente

Pilares  
estratégicos

Características internas
e externas:

SWOT (força, oportunidade, 
fraqueza e ameaça);  

Análise do mercado: Porter

Objetivos estratégicos (longo 
prazo), táticos e operacionais

Círculo Dourado, Propósito, 
Visão, Missão e Valores

REVISÃO ESTRATÉGICA



Sócios  
Torcedores

Torcedores

Associados

Corpo  
Executivo 

 e de
Conselho

Comunidade  
Esportiva

Colaboradores

Fornecedores

Corpo
Político

Atletas

Mídia
Parceiros

Sociedade

Mercado

Governo

MAPA STAKEHOLDERS
Mapa de Pessoas Envolvidas



VALORES

TORCEDOR é sempre prioridade. Valorizamos o  
maior ativo do clube: a torcida são-paulina. 

RESPONSABILIDADE fiscal e ética perante  
a sociedade, sócios, colaboradores e governo,  
sendo exemplo admirado no esporte.  
  
INOVAR SEMPRE, ser a vanguarda do esporte  
dentro e fora de campo, inspirando e sendo  
admirado por pares e pela sociedade.   

CORAGEM para tomar decisões necessárias  
e éticas que visem ao bem do São Paulo FC. 

ORGULHO da história, dos símbolos, das cores, dos 
ídolos e de tudo que represente a comunidade Tricolor. 

LIDERANÇA no futebol e em qualquer esporte           
que o clube disputar, bem como nas discussões    
sobre o cenário esportivo brasileiro. 

OBJETIVOS definidos com visão de longo prazo: 
espelhar-se no passado para criar um futuro contínuo 
de glórias. 

RESPEITO e apoio às pessoas que fizeram e fazem  
do clube o gigante que ele é.

VISÃO

Ser um clube amado por sua torcida e sempre conectado aos seus 
valores, reconhecido como o mais vitorioso do Brasil e o mais 
admirado das Américas, referência mundial no esporte.

MISSÃO

Representar toda a legião são-paulina, mantendo times de 
futebol que persigam incessantemente a vitória. Gerir o clube 
com postura ética e competente, reafirmando nossa vocação 
pioneira e vencedora. Ser inspiração para a sociedade com 
práticas efetivas de inclusão, diversidade e excelência no 
esporte.



FRAQUEZAS AMEAÇAS

FORÇAS OPORTUNIDADES

ANÁLISE SWOT

• Instrumento clássico de Planejamento  
Estratégico.

• Permite cruzar avaliações positivas      
e negativas dos ambientes externo      
e interno da organização.

• É um documento dinâmico que exige  
atualização constante para ser usado 
como instrumento de gestão.



FORÇAS DE PORTER

CONCORRENTES 
 E

 NOVOS ENTRANTES

NACIONAIS

REGIONAIS

INTERNACIONAIS

PRODUTOS  
SUBSTITUTOS

CLIENTES

FORNECEDORES



CORAÇÃO DE 5 PONTAS

PROTAGONISMO
no futebol, dentro e fora 

de campo, e na sociedade

SOLIDEZ
estratégica, jurídica, 

financeira e comercial

RESPEITO
às pessoas, tradições,

à comunidade e ao clube social

ÉTICA  
na gestão, transparência

e responsabilidade socioambiental

TRANSFORMAÇÃO  
digital, esportiva, administrativa, 

cultural e organizacional
voltada à inovação



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

PESSOAS

Valorização dos colaboradores 
associados do clube

DESPERDÍCIO

Controle rígido, tolerância zero

VALOR DA MARCA

Incremento de receita 
e valorização da marca do SPFC em 

âmbito nacional e internacional



COMPARTILHAMENTO DE METAS

EQUIPE DE  
SERVIDORES

CADA 
GESTOR

CADA  
DIRETOR

CADA  
GERENTE

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



EXCELÊNCIA OPERACIONAL

IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E DEFINIÇÃO DE METAS.

ANÁLISE DE FATOS E DADOS.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO.

VER E AGIR.

TREINAMENTO E PLANO DE AÇÃO.

EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO.

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES.

IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DESVIOS.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ação Plano

Avaliação
Im

plementação



PRINCÍPIOS DE GESTÃO

FUTEBOL

ESTÁDIO

SOCIAL

seleção 
base

formação 
base

seleção 
profissional

futebol 
profissional

marketing 
e vendas

aluguel 
de espaço preparação execução manutenção captação 

de negócios

CONQUISTA DE TÍTULOS 
EQUILÍBRIO FINANCEIRO

EQUILÍBRIO FINANCEIRO
MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO

aquisição 
de títulos

organização e execução de eventos
cadastro e execução de atividades

captação 
de sócios

SATISFAÇÃO DOS SÓCIOS 
EQUILÍBRIO FINANCEIRO

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



FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

ZERAR A DÍVIDA

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

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

Respeitar o acordo do PROFUT.



FUTEBOL

CURTO PRAZO

Disputar o título do Campeonato Brasileiro.

Disputar o título da Copa Sul-Americana.

Definir elenco para 2021.

LONGO PRAZO

Planejar a pré-temporada.

Integrar o futebol Profissional 
com o futebol de Base.

GANHAR TÍTULOS (ENTRE 2 E 3 ANOS)
Trazer um nome de peso para liderar a mudança no departamento de futebol 

de Cotia até o time Profissional. Contínuo investimento na infraestrutura do CT Cotia 
com objetivo de, em curto prazo, compor no mínimo 50% do plantel Profissional.

META DE PRODUTIVIDADE: TIME COMPETITIVO A TODO MOMENTO



PATRIMÔNIO

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

Melhores instalações para profissionais e associados.

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

Projeto de Camarotes no andar térreo (parceria).

Morumbi Inteligente – Transformar a vida do torcedor que vai ao estádio, facilitando a entrada, venda de produtos
 e criando experiência única (ex.: reconhecimento facial, compra de produtos por aplicativos, gamificação etc.).

Modernização das instalações (sanitários, bares).

Melhoria dos serviços (lojas, alimentação, memorial).

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

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

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



MARKETING

Fortalecer a imagem da instituição

Gerar novas fontes de receitas

Novo posicionamento na gestão da marca

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

ao mundo digital para:

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

Vendas de direitos do Canal Streaming

Patrocínios por segmentação

Gestão comercial dos principais atletas etc.

Repaginar o Programa Sócio Torcedor

Total reformulação no setor

Criação do Clube do Ídolo

Mais qualidade e menos quantidade

Vendas de ingressos



CLUBE SOCIAL

Preservar a Sede Social como um bem patrimonial. 

Manutenção do sócio satisfeito. 

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

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

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

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

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

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

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



CLUBE SOCIAL

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

Clube limpo e não sucateado.

Olimpíadas Vermelho, Branco e Preto.

Estacionamento (aumento no número de vagas).

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

proporcionando atividades com qualidade e conforto.

Programa de Mentoria: time de pessoas dispostas a assumir cargos de gestão dentro do Clube 
participarão de reuniões periódicas com nossos gestores para troca de conhecimentos e experiências.

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

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

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



SOCIAL

• Futsal
• Vôlei
• Judô
• Handebol
• Basquete
• Esportes de Areia
• Atletismo
• Aeróbica
• Ginástica Olímpica
• Natação

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

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

REORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPETITIVAS E RECREATIVAS/SOCIAIS 



POLÍTICA

REFORMA DO ESTATUTO - COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Apoio/suporte técnico

Análise das propostas de conselheiros

Estímulo à participação de sócios

Análise das propostas de sócios

Audiências/intercâmbio de experiências e informações

Apresentação de proposta de texto sistematizado

Direito a voto do sócio, do sócio torcedor e do torcedor patrimonial (figura a ser criada nesta gestão)

Aprimorar a composição do papel do conselho de administração

Projeto de revisão do estatuto social



SALA DE GUERRA

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

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

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

Início 1/2/2021



ROBERTO NATEL
RESGATE TRICOLOR (2021 - 2023)


