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Conquistas no Morumbi 
2012 foi um ano de conquistas, inovações e crescimento
econômico para o São Paulo FC

São Paulo Futebol Clube RELATÓRIO DA DIRETORIA

SKY, dentre outras, redundaram 
já no começo do ano de 2013 em 
aumento significativo, em mais
do que o dobro, de adesões ao 
Projeto Sócio Torcedor do São 
Paulo FC, colocando na primeira 
posição dentre os clubes que mais 
cresceram em novos sócios a
partir do lançamento do Projeto.
A somatória dos contratos e ações mencionadas, com a manutenção 
dos projetos já existentes, deu e dará ao São Paulo Futebol Clube 
condições de investir fortemente na formação de uma equipe de futebol
vencedora. Como exemplo, durante o exercício de 2012 investimos
R$ 68,8 milhões na contratação de atletas profissionais, dentre eles
Jadson Rodrigues de Oliveira, Oswaldo Lourenço Filho, Rafael Toloi e
Paulo Henrique Chagas de Lima. A contratação dos reforços, somada a
manutenção dos bons valores já presentes no elenco profissional,
redundou na conquista da vaga na Copa Libertadores da América

equiparam o anel a um completo 
centro de serviços que funciona
não só nos dias de jogos e 
eventos, mas durante toda a
semana, dando vida e movimento
ao Estádio do Morumbi.
No Complexo Social foram
realizadas várias reformas e
modernizações. Foi realizada 
reforma e ampliação da Muscula-
ção, com a construção de dois 
novos mezaninos. A Sauna
Masculina foi totalmente reformada. 
Todos os corredores e passeios 
do Complexo Social tiveram
o piso trocado. Foram iniciadas 
as obras e reformas dos ginásios.
No Parque Aquático, foi feita troca
do toboágua e a modernização
da piscina de biribol. Foi construído 
um novo setor de fisioterapia
de 225 m², com a instalação de 
equipamentos eletrônicos de 
última geração. Foi construída
sala de jogos e cyber de 180m², 
modernamente equipada. 

Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social do Clube, apresentamos relatório das atividades
realizadas no ano de 2012, incluindo-se os Demonstrativos Financeiros referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2012, comparado àquele que se encerrou em 2011.
   O ano de 2012 destacou-se 
como o ano de novas parcerias,
iniciando-se pelo Contrato de 
Publicidade Máster firmado com a
Semp Toshiba, Contrato de 
Licencimento de Material Esportivo
firmado com a Cambuci S/A
“Penalty” e Contrato de Parceria 
firmado com a AMBEV, os quais 
durante seu transcorrer irão 
aumentar consideravelmente a
capacidade de manutenção e 
investimento do Clube. Ao longo 
do ano de 2012, foi realizado
trabalho de revisão e reorganização
do Projeto Sócio Torcedor do São 
Paulo Futebol Clube. Iniciado em 
1999, sendo pioneiro nesse tipo 
de serviço entre os clubes de
futebol do Brasil, o Projeto Sócio
Torcedor chegou a receber prêmios 
pela excelência no atendimento 
aos torcedores. Porém, nos últimos
anos foi verificada a necessidade
de modificação de alguns concei-
tos e organização interna do 
Projeto, especialmente visando
aumentar o número de torcedores 
filiados. Conjuntamente com
a revisão do plano e reorganização
interna, foi realizado investimento
significativo em infraestrutura,
contratação de pessoal e 
treinamento, software e promoções, 
com vista a beneficiar e proporcio-
nar experiências exclusivas aos
nossos torcedores. As ações de 
reorganização interna do Projeto 
Sócio Torcedor, conjuntamente 
com a participação do São Paulo 
Futebol Clube no Projeto “Por um 
Futebol Melhor” capitaneado pela 
AMBEV, com a participação de 
diversas outras empresas
relevantes no mercado nacional,
como BRADESCO, UNILEVER e

de 2013, que veio tanto com a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro 
de 2012 (tendo vencido o segundo turno da competição), como com
a conquista do Título da Copa Sul-americana de 2012, título inédito para
o São Paulo Futebol Clube. O torcedor reconheceu a qualidade do elenco 
formado pelo São Paulo Futebol Clube em 2012, proporcionando ao
Clube o maior público da história da competição e a maior renda do 
futebol brasileiro do ano de 2012. Também no Campeonato Brasileiro o
Clube obteve o maior público da competição no jogo realizado contra o
Náutico na 36º rodada, além de estar presente em três dos quatro maiores
públicos do Campeonato. Nas categorias de base, o São Paulo Futebol 
Clube manteve a evolução do trabalho realizado no Centro de Formação
de Atletas “Presidente Laudo Natel”, responsável pela formação de 
grandes atletas, não só para o Clube, mas para a Seleção Brasileira 

Somos o clube que mais 
recebeu adesões de novos 
sócios, todas, através do
Projeto SócioTorcedor

Em 2012, foi verificado aumento de 26% da receita bruta total do Clube,
apurando-se um SUPERÁVIT de R$ 826.000,00 (oitocentos e vinte e seis 
mil reais). A Unidade Futebol Profissional teve aumento de 39,56% da
receita com arrecadações em jogos, fruto do investimento realizado
e do melhor desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e Copa 
Sul-americana. A Unidade Estádio do Morumbi verificou redução da
receita por decorrência de estratégia de desocupação dos camarotes
situados no Setor Amarelo Intermediário e Térreo, que serão cedidos
para instalação da Arena de 25.000 lugares, que faz parte do projeto
de construção da Cobertura do Estádio do Morumbi. 
Apesar da redução em 2012, a Unidade Estádio do Morumbi apresenta 
variação positiva de 231% no total de receitas nos últimos 11 anos.
A Unidade Social continua apresentando crescimento em suas receitas 
projetando o equilíbrio em suas contas para os próximos exercícios. 
Destaca-se que o Clube vem buscando alternativas para se manter
sem a necessidade de negociar contratos de Atletas, haja vista que
ao longo do período a receita correspondente diminuiu 13%.

(principal, olímpica e das categorias de base) e grandes clubes do exterior.
O ano de 2012 foi marcado pela continuidade na modernização dos
processos de avaliação e treinamento de atletas em formação, contrata-
ção de novos profissionais, aquisição de equipamentos e adoção de
novas diretrizes. O Centro de Formaçãode Atletas “Presidente Laudo
Natel” seguiu recebendo investimentos com vista a continuar a ser

referência no treinamento de
jovens atletas. No estádio
“Cícero Pompeu de Toledo”,
foram trocados 36 mil assentos
das arquibancadas superiores, 
dando um novo padrão estético
ao Estádio do Morumbi, com 
grande repercussão e destaque 
à uniformização de todo o
Estádio em uma só cor, o 
VERMELHO, que juntamente
com o PRETO e o BRANCO, 
compõem as cores da NOSSA 
BANDEIRA. Os anéis internos
ganharam nova e moderna
conformação, com reforma
do teto, paredes, iluminação 
e novo piso de poliuretano,
que equiparam as áreas de 
circulação do Estádio do 
Morumbi ao padrão de quali- 
dade dos melhores shoppings 
centers, sem parâmetro de 
comparação com a maioria 
dos estádios brasileiros e com 
grande parte daqueles localiza-
dos no exterior. Os banheiros 
foram reformados, também
adotando o melhor padrão para 
centros comerciais e foi
construído um setor novo e
moderno para os deficientes.
No Concept Hall, localizado no 
anel de circulação do Setor Térreo,
foi inaugurado o Show Room
“Semp Toshiba” e “São Paulo 
Seguros”, que juntamente com 
os estabelecimentos já existentes, 

Finalizando, agradecemos a todos 
que, de alguma forma, contribuem
para o engrandecimento do São 
Paulo Futebol Clube: Associados, 
Conselheiros, Torcedores, 
Patrocinadores, Instituições 
Financeiras e, em especial, aos 
nossos colaboradores, sem os 
quais não teríamos conseguido
os resultados aqui apresentados.

Juvenal Juvêncio
Presidente
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Receitas por Unidade de Negócio
2002 - 2012
*Receitas excluindo-se negociação 
  de atletas profissionais

2002
32.211
6.074
9.275

2003
38.825
4.424

11.151

2004
42.647
6.780

10.347

2005
66.161
7.930

10.347

2006
75.979
10.462
14.072

2009
109.001
31.264
18.188

2010
109.174
34.650
21.132

2011
134.281
41.398
23.982

2012
174.880
36.213
26.007

2008
88.231
19.243
19.935

2007
82.760
14.203
15.940
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B19.




