
Tabelinha entre a diretoria do São Paulo e um grupo de executivos faz do
tricolor um exemplo de administração. Os títulos? Ah, são conseqüência.
JOÃO CARLOS GODOY

Casares, Branquinho, Vieira, Haberfeld, Sanchez e Moura.
Nunca ouviu falar desses craques? Pois saiba que eles têm
grande participação nas campanhas vitoriosas do São Paulo
Futebol Clube nos últimos anos. O time aí de cima não entra

em campo, mas sua a camisa nos bastidores, preparando o terreno
para as conquistas do tricolor paulista. Casares e companhia fazem
parte do Gesp, Grupo de Executivos São-Paulinos criado em 2002 e
que trabalha em parceria com a diretoria do São Paulo na gestão do

clube. O time é formado por executi-
vos de marketing e publicitários, en-
tre os quais o sócio de Nizan Guanaes
na agência África (Luiz Fernando
Vieira) e o diretor de criação da
W/Brasil (Rui Branquinho). "Trata-se
de um grupo voluntário que, além de
um importante conhecimento profis-
sional, se entrega com paixão ao clube.
E isso é um diferencial", atesta Júlio
Casares, diretor de projetos especiais
da Rede Record e mentor do Gesp.

O Gesp é apenas um dos exemplos
de como trabalha o time que virou re-
ferência administrativa no Brasil,
uma máquina que fatura R$ 113,5 mi-
lhões ao ano. Ouve-se com freqüência
que o São Paulo faz as melhores con-
tratações, é dono de um centro de
treinamento e de fisioterapia invejá-
vel, realiza grandes vendas e tem os
mais bem costurados contratos de
marketing. Tudo isso não é à toa. O
Gesp, por exemplo, trabalha em par-
ceria com o departamento de orça-
mento e controle, cuja existência é
uma raridade entre os clubes brasilei-
ros. Mesmo entre os grandes times, é
difícil encontrar algum que tenha uma

grande parte da diretoria. Isso evita
a proliferação de "cartolas vitalícios".

A estrutura são-paulina, que já
funcionava bem para os padrões
brasileiros, só ganhou com a entrada
do Gesp. A partir de sua formação, a
primeira tarefa do grupo foi a re-
novação dos contratos de R$ 23
milhões ao ano com os patroci-
nadores Reebok e LG. Depois,
durante a reforma da grama do

O TIME DO GESP: (Da esq. para a dir.) Marinho, Casares,Haberfeld, Moura,
Sanchez e Vieira. Equipe de marketeiros e publicitários unidos pelo São Paulo

área responsável por cálculos de cus-
to/benefício na contratação de um
atleta, planejamento financeiro anual
ou simulações contábeis de médio e
longo prazos. O São Paulo também
tem um banco de talentos, a exemplo
do que fazem os departamentos de re-
cursos humanos de grandes empre-
sas. Trata-se de uma lista de substitu-
tos de jogadores-chave (devidamente
orçados), mesmo que o jogador-chave
tenha acabado de assinar um contrato
com o tricolor. Outro dado importan-
te: o mandato do presidente é de dois
anos. E este novo presidente muda

Morumbi, o Gesp ofereceu aos torce-
dores 433 placas do antigo gramado.
Foram vendidas em apenas duas se-
manas. Isso sem contar o lançamento
oficial do DVD do Tetra. Cerca de 50
mil cópias foram ao mercado a um pre-
ço de R$ 29,90 cada uma. O próximo
passo? "Ser a maior torcida do Brasil
em dez anos ", promete Casares. Para
isso, foi estruturado um plano diretor
com ações a serem cumpridas até 2016.

Uma delas é o compromisso firma-
do pela patrocinadora Reebok de
construir e inaugurar, no primeiro
semestre deste ano, uma megaloja
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FORMICOLA, DA REEBOK: megaloja
dentro do estádio do Morumbi

de 400 metros quadrados no estádio
do Morumbi. "Vamos levar para den-
tro do estádio uma gama de produtos
com a marca São Paulo", comemora
Túlio Formicola, diretor de marke-
ting da Reebok. Ele tem motivos de

sobra para ficar animado: a empre-
sa chegou ao final de 2006 com

um recorde de 500 mil peças
vendidas com a grife tricolor.
Além do local reservado

para a construção da me-
gastore, o projeto engloba
parcerias para a instalação
de um bar temático, um
restaurante, academia de
ginástica e uma livraria.
Com isso, o Gesp pretende
reativar a utilização do es-
tádio fora dos dias de jogos.

Mas também há movimenta-
ções além do Morumbi. Uma
delas é a criação de um canal
e TV por assinatura com con-

teúdo voltado para o tor-
cedor são-paulino. "Esta-
mos estudando este as-
sunto", diz Vieira.

No mais, o Gesp deve se-
guir em 2007 com o Batis-
mo Tricolor, uma cerimônia
que já "confirmou o são-
paulinismo" de 600 torce-
dores e tem como meta ba-
tizar dez mil pessoas neste
ano. Bobagem? Não do
ponto de vista do clube.
Para ser condecorado, o
torcedor paga R$ 120. En-
tendeu por que o São Paulo
tem as contas em dia? 
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Text Box
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