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Fundado em 1900, o Clube é uma das mais tradicionais 
associações esportiva, social e cultural de São Paulo.   

44 mil m²



58%

23%

19%

48%  homens    

52%  mulheres

advogados, engenheiros,   
empresários, executivos entre outros 

classe A

70% zona oeste

   acima de 40 anos  
  a té 24 anos
   entre 25-39 anos

26.000 associados   1.500 funcionários

perfil



Tudo em um só lugar.
Festas típicas, shows, 
orquestras, exposições, 
cursos, restaurantes, 
palestras, cinema 
e muito mais! 
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socialcultural 
gastronomiaesporte

festas típicas, shows, orquestras, exposições, cursos, 
restaurantes, palestras, cinema e muito mais!

tudoemumsólugar

Tudo em um só lugar.
Festas típicas, shows, 
orquestras, exposições, 
cursos, restaurantes, 
palestras, cinema 
e muito mais! 

SOCIAL
CULTURAL
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& ESPORTE



capbenefícios

CAP Benefícios é um programa de 
relacionamento entre empresas e 
associados do Paulistano. Ao contratar 
o programa (a partir de R$1.750,00 
anuais em mídias), o parceiro é 
inserido na plataforma divulgada 
no site oficial do Clube, onde expõe 
sua marca e oferece aos associados 
benefícios como descontos e 
condições especiais. 

Além do site, os parceiros do 
CAP Benefícios são divulgados, 
periodicamente, nas diversas mídias 
do Paulistano, como redes sociais, 
revistas e painéis eletrônicos.

benefícios



Tiragem mensal 11.000 exemplares
Divulgação e disponibilização da versão digital da revista em nosso site e redes sociais.

revistaOPaulistano

1

ROOFTOP
Bar com ambiente único estende  

renovação do Edifício Paulistano 120

48 49

Caros Amigos do LanceCAP! 
Aguardando o início das competições, 
a coluna deste mês publica o Baú 
LanceCAP!, um levantamento com os 
campeões das categorias principal e 
máster dos últimos anos. A pandemia 
não permitiu a conclusão dos 
campeonatos em 2020 e, em 2021, 
tivemos os campeões inéditos, Liverpool 
e Juventus. Mas você se lembra de 
quem ficou com o caneco e de quem 
liderou a artilharia desde 2010? Confira 
neste documento histórico.
Na principal, o Manchester conseguiu 
a dobradinha 2010/2011, com 35 gols 
de Ricardo Toledo no primeiro e 34 
no segundo título. Que máquina! Em 
2012, o Furacão saiu campeão e contou 
com o goleador, Roberto Bell, com 42 
tentos. Em 2013 e 2014, foi a vez do 
Shakhtar garantir dois títulos. Ainda 
teve Ricardo Toledo como artilheiro, 
em 2013, com 41 gols. Na temporada 
seguinte, Roberto Klepacz, do City, 
liderou a tábua de artilheiros, com 26. 
Em 2015, o Furacão ganhou o último 

futebol  LanceCAP!  

Alexandre Issa

OS CAMPEÕES DA DÉCADA
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Em setembro de 2021, o 
associado Caio Barretta 
Ferreira, 18 anos, partiu 
para novo capítulo 
de sua evolução no 
futebol, agora no Collège 
Boisbriand, em Montreal, 
Canadá. “Ele recebe 
bolsa que cobre 80% 
das despesas, incluindo 
moradia, alimentação, 
ensino, uniforme, suporte 
nutricional e treinamentos 
técnico, tático e físico”, detalha o 
pai, Fábio Ferreira. “Se não houvesse 
a estrutura do Paulistano de 
convivência, acampamento, treino 
técnico e tático, além da Academia, 
esse desenlace de um ciclo indo 
para jogar e estudar no Canadá 
provavelmente não aconteceria”, 
completa.
Os chutes iniciais foram em 
brincadeiras em família, mas, no 
campeonato interno da categoria 
sub 6, Caio viveu as primeiras 
experiências em partidas de 
futebol. “Aí comecei a gostar mais 
e passei a ter aulas no Clube e 

INSCRIÇÕES INTERNO
Estão abertas as inscrições para o Campeonato Interno de Futebol 2022. Na base, haverá 
disputa das categorias sub 7, 9, 11, 13 e 16, para nascidos entre 2006 e 2016. Há cinco 
campeonatos para adultos: principal, máster, supermáster, sênior e supersênior. 

de seus títulos, mas Toledo, do 
Shakhtar, foi o artilheiro novamente, 
com 21. O Boca surgiu em 2016 
e levou o troféu. Ricardo Vaz, do 
Bayern, 18 gols, terminou artilheiro. 
A Argentina também estreou com 
título, em 2017, na única vez que o 
artilheiro não teve o nome iniciado 
por R. O craque Guilherme Zaidan, 
com 20 gols, despediu-se do Furacão 
como goleador do ano. Em 2018 e 
2019, bicampeonato do Boca, com 
Toledo, do Liverpool, artilheiro nos 

dois anos, com 12 e 17 gols. Na 
última temporada, Ricardo Vaz, do 
Liverpool, superou os goleiros  
24 vezes.
Na categoria máster, o tradicional 
Fluminense realizou mais uma 
grande década, com títulos em 2012, 
2014, 2015, 2017 e 2018. O Liverpool 
ganhou em 2010, o Manchester, em 
2011 e 2013, o Borussia, em 2016, 
e o Flamengo, em 2019. E quem 
mais balançou a rede no Arthur 
Friedenreich? Kike, Manchester, 22 
gols, 2010; Skin, Santos, e Waltinho, 
Hawaii, 15 gols, 2011; Cardone, 
Flamengo, 18 e 16 gols, 2012 e 2013; 
João Pereira, Hawaii, 16 gols, 2014; 
Waltinho, Fluminense, 21 gols, 2015; 
Hugo Pena, Fluminense, 21 gols, 
2016; Paulo Planet, Manchester, 20 
gols, 2017; Hugo Pena, Fluminense, 
13 gols, 2018; Caio Cardoso, Milan, 
21 gols, 2019; Totó, Fiorentina, e 
Ricardo Toledo, Grêmio, 15 gols, 
2021. 

SÓCIO EM CAMPOS 
CANADENSES

futebol   

fora”, recorda o jovem. Em todo o 
seu desenvolvimento, o associado 
manteve práticas no CAP e, 
paralelamente, em outros times, 
condição que lhe garantiu pluralidade 
de experiências.
Foram anos de campeonatos internos 
e disputas interclubes por seleções 
alvirrubras. A modalidade também 
lhe proporcionou oportunidades de 
viagens, como para a Copa Floripa, 
com a camisa do Paulistano, e pela 
Europa, onde atuou ao lado de 
associados e jogadores de outros 
clubes. “O Paulistano é o lugar onde 
comecei a jogar, onde peguei gosto 
pelo futebol, me colocou desafios, 
obstáculos que tive que superar. Vivi 
momentos bons e ruins, que me 
fizeram crescer como atleta”, avalia.
Nos últimos anos, o meio-campista 
começou a chamar a atenção e 
a receber convites de diversas 
instituições. Após passar semanas de 
treinamentos no Grêmio Esportivo 
Brazlândia, clube do Distrito Federal 
que mantém time profissional, 
optou pelo Canadá, onde, além da 
formação cultural, demonstrará seu 
futebol para universidades e times 
internacionais.

O tempo é nosso bem mais valioso. E a
Sollotempo entende o valor do tempo como

nenhuma outra empresa. Somos
especialistas em relógios e joias de altíssima

qualidade.
 

Um lugar onde colecionadores, conhecedores
e entusiastas vão encontrar profissionais
igualmente apaixonados pelo assunto.

 
Modelos novos, antigos, e raridades feitas

pelas marcas mais conceituadas do mundo,
como: Audemars Piguet, Cartier, IWC, Jaeger

Le Coultre, Hublot, Patek Philippe, Rolex,
entre outras.

 
Se você deseja vender, trocar, comprar ou

restaurar um relógio especial, entre em
contato e agende uma visita.

COMPRA  |  VENDA  |  RESTAURAÇÃO

Tel: (11) 3079-9170 | 3167-3422
Whatsapp: 97486-6918

Site: www.sollotempo.com.br
Instagram: @sollotempo48 49

Fluminense, campeão máster em 2015

Manchester garantiu bicampeonato em 2010 e 2011

A estreia do associado no Campeonato Interno
Use o leitor de  
QR Code para  
acessar os 
formulários de 
inscrição30 31

espetáculo   

A SÉTIMA ARTE
As manifestações artísticas, como a dança, 
a música e o teatro, são responsáveis por 
emocionar de diversas formas. O cinema, 
considerado, dentre todas, a sétima arte, parece 
ter uma responsabilidade maior. Sua linguagem 
é universal assim como sua facilidade de acesso. 
Preocupada em interagir com essa maravilhosa 
fábrica, a Oficina dos Menestréis traz ao palco 
a magia do cinema. Filmes que marcaram 
gerações, elucidaram e transcenderam 
preconceitos, guerras e polêmicas compõem o 
enredo de A Sétima Arte.
Com luzes, cenas e danças, a interpretação 
menestrel do cinema resume-se neste intrigante 
espetáculo. Forrest Gump percorre os diversos 
filmes da história vivendo e narrando o cinema, 
sob os olhos de alunos que tentam, acima de 
tudo, ilustrar essa trajetória com muita alegria.
O cinema é a maior diversão, o teatro a maior 
emoção e A Sétima Arte, um pouco de tudo isso. 
Direção, Candé Brandão.

Dias 16 e 17/2
Horário 20h30
Local Auditório
Ingresso R$ 15
Venda Central de Atendimento, a partir de 1º/2 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
No espaço infantil da Biblioteca Circulante, serão 
apresentadas histórias às quartas-feiras, 2, 9, 16 e 23/2, em 
duas edições, às 11h e às 15h. Fique atento às mídias do 
Clube para acompanhar a programação.

infantil   

CLUBE DE LEITURA
Os encontros continuam virtualmente.  
Em fevereiro, o grupo discutirá O Sol 
É para Todos, de Harper Lee. Com 
mediação de HelÔ Bello Barros e Carlos 
Eduardo S. Cornacchione. 
Um livro emblemático sobre racismo 
e injustiça conta a história de um advogado que 
defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher  
branca nos Estados Unidos dos anos 1930 e enfrenta represálias  
da comunidade racista. A obra concedeu a Lee o Prêmio Pulitzer  
de 1961.
Os interessados que ainda não participaram de nenhum encontro devem 
se inscrever em cultural.administrativo@paulistano.org.br. A Biblioteca 
Circulante disponibilizará dois exemplares para empréstimo. O 
Clube de Leitura é uma parceria entre Sindi Clube e Academia 
Paulista de Letras.

Obra O Sol É para Todos
Autor Harper Lee

Dia 17/2, quinta
Horário 19h

literatura   

O PAULISTANO DO MEU 
TEMPO DE MOCINHO
O associado José Eduardo W. de A. Cavalcanti 
escreveu texto, com suas mais antigas lembranças 
do Paulistano, que frequenta desde 1953, tempo 
da antiga sede social. “Minha esperança é a de que 
a leitura deste texto acabe por estimular eventuais 
leitores com maior tempo de clube a divulgarem, 
com suas recordações, para as novas gerações de 
associados os fatos pitorescos que aconteceram na 
época da antiga sede do Clube Athletico Paulistano”, 
descreve, no epílogo.
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Para ler o texto completo, 
use o leitor de QR Code

OFICINA DE DESENHO COM 
NORMA GRINBERG
Os participantes vão desenhar e estimular a criatividade, de 
um jeito leve e divertido, que aprimora a coordenação, traz 
foco e resultados visuais que podem ser compartilhados e 
surpreender. As atividades conduzidas por Norma Grinberg 
seguem o método Zentangle, em que o desenho se dá 
pela composição de padrões abstratos, que, na contramão 
de temáticas redefinidas, 
podem livremente remeter à 
flora e à fauna, entre outras. 
Como resultado, espera-se 
desenvolver grupos de crianças 
e jovens com desafios que 
promovam envolvimento 
e alegria pelo processo 
vivenciado.

Dias 15/2, às 10h, e  
17/2, às 14h
Faixa etária 9 a 12 anos
Local Hall do Auditório
Valor R$ 40
Informações Secretaria Cultural 
Inscrições Central de 
Atendimento, a partir de 1º/2

30

'

Versão digital
disponível no site
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classificados    

 >>>  anuncie  
11 3065-2065

A R T E
COMPRO E AVALIO

Pintura brasileira,vidro europeu, escultura,  prata, marfim etc.
Rui Prado

pradoart@uol.com.brwhatsapp (11) 99913-6537

COMPRO ARTE E ANTIGUIDADESPago à vista quadros, esculturas, pratarias, marfim, móveis, joias. 25 ANOS NO MERCADO LOJA FÍSICA – BROOKLIN SPFelipe Spina (11) 96845-6360

BARÃO DE CAPANEMA ALUGO244 m2, 3 dts., 2 sts., sala home officer,2/3 vgs. demarcadas.  Sala 70 m2 c/ terraço, pisos c/ bona.Aluguel R$ 10.000,00Constantino (11) 99931-3343Priscilla (11) 99748-7998

COMPRO
Joias, prata de lei,  obras de arte em geral.Pagamento em dinheiro.Organizo Venda “FAMÍLIA VENDE TUDO”.Avalio Espólio.WhatsApp (11) 98743-0001sandrabighetti@gmail.com 

RUA HADDOCK LOBO 125 m²Entre Lorena e Oscar Freire.3 dts.,1 suíte, 1/2 vgs.REFORMADO, andar alto, janelões.Aluguel R$ 10.500.mandy.almeida@gmail.com(11) 98371-1112

CRÈME DE LA CRÈMETemos muitos apartamentos de Alto e Altíssimo padrão próximos ao Clube.Inclusive várias coberturas.Miguel Sérgio ValleFone/WhatsApp (11) 99975-3941miguelvalle@uol.com.br

BARÃO DE CAPANEMA 162 m² - JUNTO À AL. CASA BRANCA3 dts., 1 suíte, 1 vg.Vista livre  janelões - ótima planta.Ótimo negócio - R$ 2.000.000 Ref. 73719www.cheznousimoveis.com.br contato@cheznousimoveis.com.br Tony (11) 98174 5675 
Creci 75133 

COB. DÚPLEX - 268 m²  PRÓX. CAP3 dts./1 suíte, 2/3 vgs., vista livre.Piscina, deck, lareira, espaço gourmet.R$ 4.200.000 Ref. 73.974www.cheznousimoveis.com.brcontato@cheznousimoveis.com.brTony (11) 98174 5675 
Creci 75133

JD. AMÉRICA 
ALTO PADRÃO Exclusividade DH Jardins270 m², 4 Dorms., 2 Suítes, 3 Vgs.Reformado, parte plana, vista.R$ 4.600.000 - Ref. AP0450Domingos Huertas/Luciane  (11) 95530-0020

Creci 18.462-J

OPORTUNIDADE NO  REAL PARQUE
Cobertura Impecável367 m², 3 Suítes, 5 Salas, 4 Vgs.Completíssima, terraços, vista.R$ 1.550.000 - Ref. CO0016Domingos Huertas/Luciane  (11) 95530-0020

Creci 18.462-J

JD. AMÉRICA – ImpecávelApto. ao lado do Paulistano300 m², 3 Suítes, 2 Vgs., Varanda.Ótima planta, vista aberta.R$ 3.900.000 - Ref. AP0442Domingos Huertas/Luciane  (11) 95530-0020
Creci 18.462-J

CASA CHARMOSA  
JD. PAULISTA Próximo à R. HondurasT. 540 m², C. 340 m², 4 Dorms.,  3 Salas, Piscina, Gazebo,  Varanda Gourmet, Jardins.R$ 6.100.000 - Ref. CA0034Domingos Huertas/Luciane  (11) 95530-0020

Creci 18.462-J

JD. AMÉRICA – Alto PadrãoEdifício Reformado e Completo307 m², 3 Suítes, Escrit., 3 Vgs.Ótima planta, Vista aberta.R$ 3.800.000 - Ref. AP0094Domingos Huertas/Luciane  (11) 95530-0020
Creci 18.462-J

diretoria    
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Formatos Especiais

2ª Capa + Página 3 (46x31cm) R$ 25.100,00

3ª Capa (23x31cm) R$ 13.600,00

4ª Capa (23x31cm) R$ 14.600,00 

Encarte simples (22,5x30,5cm) até 200gr R$ 9.500,00

Importante
Arquivos devem ser enviados com 0,5cm de 
sangria em todos os lados, 300 dpis e CMYK.

TIFF, JPG, OU PDF (arquivos fechados)

Página dupla 
(46x31cm) 
R$ 18.800,00

Página inteira 
(23x31cm)
R$ 10.400,00

1/2 Página  
(23x14,5cm)
R$ 6.200,00

1/3 Página 
(8x31cm)
R$ 3.800,00

1/4 Página 
(10,5x13,5cm)
R$ 3.200,00

1/8 Página 
(10,8x9cm)
R$ 2.400,00

revistaOPaulistano Formatos e valores líquidos

R$ 365,00
Limite de caracteres (185) 

Classificados



Totens Digitais
Formatos e valores líquidos

Modelo texto básico 
Modelo texto 
básico Modelo texto
 básico

 7 Dias
15 Dias

30 Dias

R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 18.000,00

JPG ou MP4 
1080x1920 pixels - Vertical - 30”

Lopping Diário

1.000
Inserções

21 - Totens Digitais
6 - Touch

Totens Digitais
Formatos e valores líquidos

Modelo texto básico 
Modelo texto 
básico Modelo texto
 básico

 7 Dias
15 Dias

30 Dias

R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 18.000,00

JPG ou MP4 
1080x1920 pixels - Vertical - 30”

Lopping Diário

1.000
Inserções

21 - Totens Digitais
6 - Touch

Importante
Arquivos devem ser enviados em JPG ou MP4

1080x1920 pixels - Vertical - 30” 

Full HD 

Formatos e valores líquidos   7 dias  R$ 9.000,00
15 dias  R$ 12.000,00
30 dias  R$ 18.000,00

Lopping de 30 segundos    1.000 Inserções por dia

21 totens digitais   >>>>   6 touch

totensdigitais
Média diária 4.000 associados impactados



Médias Anuais     150 filmes      400 sessões      90.000 espectadores 

cinema Um dos locais preferidos dos associados,  
com uma sala altamente sofisticada e equipada.

Vinheta 30 segundos R$ 15.000,00         Vinheta 45 segundos R$ 19.000,00

Importante
Arquivos devem ser enviados em MP4, 1080x720 
pixels - sem claquete de abertura

HD em alta resolução”

Valores líquidos/mês



Club Athletico Paulistano

E-mail Marketing

33% de abertura 
16 mil email entregues 
5 mil abertos e mais de  
1000 clicks

Club Athletico Paulistano

E-mail Marketing
17mil e-mails cadastrados Média mensal de 46 mil visualizações de página

tempo médio na página - 1min 34seg
média mensal de 15,7 mil novos usuários

Exposição de 1 web banner/mês 
(1024x120 pixels)
R$ 3.500,00

Instagram

Site

Média de 1.288 interações por story
média de 194 interações por post
1.755 novos seguidores

Site & Redes Sociais
Formatos e valores líquidos

redes sociais

Valor líquido/mês  4 stories (cada story fica acessível por 24 horas)  R$ 10.000,00

Redes Sociais 
Comunicação e interatividade com os associados
Postagens diárias
Mais de 50.000 views nas principais mídias 

Rede social
37 mil seguidores  
em todas as redes

BANNER ELETRÔNICO DENTRO DO EMAIL MARKETING



Exposição de  
1 web banner/mês 
(1024x120 pixels) 
R$ 15.000,00

Formatos e valores líquidos

site

122 mil visualizações e 12 minutos de acesso 
por usuário, mais de 17.500 novos usuários 

www.paulistano.org.br



açãopromocionalAção Promocional
Formatos e valores líquidos

1 dia na semana - 8 horas
7 dias - 8 horas
15 dias - 8 horas
1 fim de semana (sábado e domingo) - 8 horas
1 fim de semana (sábado e domingo) 
"Sampling Imobiliário - 8 horas"

R$ 9.000,00

R$ 22.000,00

R$ 35.000,00

R$ 14.000,00

R$ 18.000,00

Cancelas- 15 dias

Cancelas - 30 dias

R$ 9.000,00

R$ 15.000,00

Inúmeras possibilidades de ativações, exposição de marca, 
experiências e torneios exclusivos com nossos associados.

>>> entre em contato agora e consulte nossa equipe



exposição
Exposição
Formatos e valores líquidos

Veículo - 1 fds
Veículo - 7 dias
Veículo - 15 dias
Veículo - 30 dias

R$ 20.000,00

R$ 27.000,00

R$ 30.000,00

R$ 45.000,00

Proporcione aos associados do Paulistano uma experiência 
completa com os veículos da sua marca, desde uma  
exposição até um teste drive em nosso estacionamento.

final de semana  R$ 20.000
15 dias   R$ 30.000  
30 dias   R$ 50.000  

Veículos

Formato duas vagas para a exposição, montagem 
de um lounge e possibilidades de ativação.

capacidade de 720 vagas, circulação diária de 
2200 veículos



ÉDER DO LAGO MENDES FERREIRA PRESIDENTE

LUIS LEONARDO LOCONTE FERRARI DIRETOR DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

BRUNO AVENTURATO GERENTE DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

marketingcrew

Contatos

logodownload.org

 11 96571-7683   11 3065 2080      marketing@paulistano.org.br
Rua Honduras, 1400   Jardim América   01428-900   São Paulo/SP Club Athletico Paulistano




