
Projeto Cadete 1926
Revitalização do São Cristóvão F. R.

“Avante São Cristóvão por teu bem, por nosso bem”



Sobre o Cadete 1926

O projeto Cadete 1926 é formado por profissionais de diversas áreas e todos os seus membros estão 
relacionados diretamente com o universo do futebol.

Com um olhar profissional e apolítico devolver a grandeza ao Clube, resgatar a credibilidade e prestígio 
do mercado e de sua torcida perante as demais do Estado do Rio de Janeiro.

Uma gestão que atinja todos os pontos críticos do clube e desenvolva o melhor ambiente e infraestrutura 
para prática de esportes, com INOVAÇÃO, HONESTIDADE, CRIATIVIDADE, EQUILÍBRIO 
FINANCEIRO e PARCEIROS de alto nível.



História do clube

2 4 5

13 de Fevereiro 
Acontece a fusão entre o 

clube atlético e o clube de
regatas, que dão origem 

ao São Cristovão de 
Futebol e Regatas.

Após anos vencendo 
pequenos torneios nacionais 

e internacionais mundo 
afora, o São  Cristovão 

revela seu maior jogador de 
todos os tempos: 

R O NAL D O

1

1898
12 de Outubro

O Club de Regatas São 
Cristovão é fundado, 
exclusivamente para 

regatas.

1909
15 de Julho

Nasce o São Christóvão
Athletic Club, clube de 

futebol.

O clube São Cristóvão de Futebol e Regatas foi fundado no bairro de São Cristóvão, a partir da fusão do Club de 
Regatas São Christóvão, um clube de regatas fundado em 12de Outubro de 1898(121anos), e o São Christóvão 
Athletic Club.

Os jogadores receberam o apelido de Cadetes devido à proximidade do clube com um quartel do exército e o ano 
de 1926 se tornou referência por ter sido o ano em que o clube se sagrou campeão carioca da primeira divisão.

1943

1990

3
1926

12 de Outubro
O maior título da história 
do clube, o Campeonato 

carioca de 1926.



Nossas Lendas

Ronaldo
Nossa estrela maior, melhor

jogador do mundo e 
bicampeão mundial pela 

seleção brasileira.

Djalminha
Ídolo e campeão pelo La

Coruña, o craque deu seus 
primeiros passos no futebol 

pelo São Cristovão.

Catanha
Um dos maiores artilheiros

da história do Málaga e ídolo 
espanhol, foi naturalizado e 
convocado diversas vezes 
para a seleção espanhola.

Hélton
Um dos maiores goleiros da
história do Vasco da Gama e 

do clube do Porto de 
Portugal.



Nossas Lendas

Leônidas da Silva
Inventor da bicicleta e

artilheiro da copa de 1938, 
um dos maiores gênios do 

futebol mundial, o Diamante 
negro nasceu aqui também.

Jair Ventura
Um dos mais promissores

técnicos do futebol nacional, 
iniciou sua carreira no futebol 

no São Cristovão como 
atacante.

Carlos Alberto Parreira
O técnico campeão da Copa

do mundo de 1994, inicou sua 
carreira no clube como 

preparador físico, um ícone 
do futebol mundial.

Sebastião Lazaroni
Um dos maiores técnicos da

história do futebol, foi campeão 
da Copa América de 1989 e 

técnico da seleção brasileira na 
copa de 1990, iniciou sua 

carreira como goleiro do clube.



O bairro: São Cristovão
Um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro que no século XIX ficou
conhecido como Bairro Imperial, por ter sido escolhido como o bairro onde
a nobreza residia: Tradição e história por todo o bairro.

Nacionais e multinacionais, o bairro conta com uma imensa variedade 
comercial, onde diversas empresas estão localizadas, além de ser um dos 
maiores polos industriais e têxteis da cidade.

População total do bairro: 26.510 Habitantes
Área total: 5,9km2

Densidade Geográfica: 4,49 mil pessoas por km² 
Linha Vermelha: 400 mil veículos por dia

Homens Mulheres

51% 49%

13,269 13,241



Estrutura
Estádio Ronaldo Nazário:
O  Estádio Ronaldo Nazário, outrora conhecido como Figueira de Mello é próprio do clube, utilizado por todas as categorias 
de base, treinamentos e jogos oficiais do clube.
É anexo à sede de futebol e de todos os departamentos relacionados ao esporte e sua capacidade é de 1800 pessoas.

Salão de Eventos:
O  salão de eventos de 2 andares conta com vista privilegiada para o campo de futebol, é anexo ao restaurante do clube e 
possui capacidade para até 500 pessoas, no mesmo edifício nos andares superiores ainda temos 5 salas comerciais.

Sala de troféus:
Onde está toda a história do clube, a sala de troféus é onde todas as assembleias do clube ocorrem, além de ser um espaço 
muito utilizado para entrevistas e coletivas de imprensa.

Campo Society:
A  sede de futebol dispõe de um campo sintético recém reformado em medidas ideais para a prática de FUT 7, utilizado para 
treinamentos e disponível para locação, o local conta também com 2 churrasqueiras também abertas para locação.

Ginásio:
O São Cristovão é detentor de uma das melhores quadras poliesportivas do Rio de Janeiro, recém reformada onde treinam 
diversas universidades, medidas oficiais para esportes indoor como futsal e handbol.

Sede Náutica:
Localizada na Avenida Brasil, a sede náutica conta com piscina, quadra poliesportiva, onde treina o time de Rugby de 
cadeirantes Santer Rugby e um campo de futebol profissional com medidas oficiais.



Base Forte

SUB 16: 30 Atletas
SUB 17: 30 Atletas

O São Cristovão tem por cultura revelar grandes talentos para 
o mundo do futebol.
Para nossas categorias de base do clube temos como meta 
padronizar treinos, equipamentos e estrutura
Com auxílio de grandes clubes europeus trazer inovação e 
métodos eficientes e eficazes de aprimorar nossos talentos.

Categorias de Base:

SUB 11: 30 Atletas
SUB 12: 30 Atletas             *Profissional: 25 atletas
SUB 13: 30 Atletas
SUB 14: 30 Atletas
SUB 15: 30 Atletas

235 Atletas



Metodologia de trabalho
Categorias do Futebol:

• Equipe profissional formada por jogadores até 23 anos.
• Equipe de base Masculina, Sub 20, 17, 15, 14, 13, 12 e 11.
• Equipe feminina – PROJETO FUTURO!

Foco em jovens jogadores:

• Valorização dos jogadores mais rápidos e talentosos
• Formar jogadores que abasteçam o time principal em posições carentes 

do time principal
• Profissionalizar ao menos 5 jogadores por temporada

Filosofia de trabalho:

• Time talentoso e ofensivo
• Controle de bola
• Defensores com boa saída de bola



Estádio Ronaldo Nazário

Com capacidade para 1800 pessoas, nosso estádio é nosso 
patrimônio maior.

O  projeto Cadete 1926tem como uma de suas metas tornar o 
estádio em uma arena moderna capaz de receber jogos de 
pequeno/médio porte e até shows e eventos em geral.

Tornar o estádio em um ambiente seguro, moderno, 
sustentável e abrir o clube para que parceiros possam utilizar 
nossos espaços para realizar eventos, sampling de produtos/ 
serviços e negócios em geral.

Gerar uma conscientização sobre conservação e manutenção 
do estádio junto à região, trazendo o bairro para dentro do 
clube, o que não ocorre há muitos anos.

Além da possibilidade de realizarmos competições dos 
patrocinadores e oferecer um local de hospitalidade para que 
os mesmos possam receber seus parceiros e assim por diante.



Projeto Estádio Ronaldo Nazário



Plano de Ação

Institucionalmente, temos como objetivos:

• Realizar eventos que aproximem o clube da população, eventos na sede: esportivos, sociais, culturais e lazer em geral, 
trazer o bairro para dentro do clube.

• Captar através de oportunidades REAIS de estágios e trabalhos mão de obra qualificada voltada para todas as áreas que 
atingem o futebol, como: administração, educação física, nutrição e fisioterapia.

• Criação do museu RONALDO, na própria sede voltado para o maior atleta já revelado pelo clube, com isso atrair um 
número maior de visitantes.



M ídia
Oportunidades:

• Site e Mídias Sociais

• Transmissão das partidas via Stream(Mycujoo)

• Cobertura diária sob demanda diária, por rádios, mídia impressa e digital

• Envio de Uniformes e kits do clube para formadores de opinião da área

• Placas publicitárias: Campo oficial e Society

• Realização de jogos e eventos promocionais

• Sampling e distribuição de brindes

• Backdrop

• E-mail marketing para assinantes de newsletter do clube



O bjetivos

• Recuperar a credibilidade do clube;

• Reestruturação do departamento de futebol;

• Criação do departamento de marketing: Assessoria, Comunicação, Mídia, Site oficial e Redes sociais;

• Honrar compromissos firmados e futuros negócios;

• Formar categorias de base próprias do clube que garantam a formação de atletas/cidadãos de bem, colaborando para o 
esporte e sociedade positivamente;

• Montagem de elenco profissional capaz de entregar resultados de acordo com nossos objetivos esportivos;

• Desenvolver novos negócios: Lei do incentivo ao esporte, parcerias, patrocínios, material esportivo, inovações e ativações 
em nossa sede junto aos patrocinadores.

• Tornar o São Cristovão em um exemplo de gestão e organização dentro do futebol nacional.



Planejamento Esportivo

A nos Nível Estadual

2027

2024

2023

2023

Série A

Série B1

Copa  
Rio

Série C

Série B2 Série D Copa 
Do Brasil



Uniforme Atual

Frente Costas



SCFR NA MÍDIA 



SCFR NA MÍDIA 



SCFR NA MÍDIA 



SCFR NA MÍDIA 



SCFR NA MÍDIA 



SCFR NA MÍDIA 



Ações Sociais realizadas no SCFR

Projeto Nação Social  - Em parceria com o Clube de Regatas do Flamengo, administrado pelo Instituto 
Fair Play – Realizado na Sede Figueira de Melo.



Ações Sociais realizadas no SCFR

Projetos realizados na Sede Náutica (Maré) – Em parceria com o Projeto Ellos.
- Natação;
- Hidroginástica;
- Zumba;
- Funcional na areia;
- Curso de cuidador de idosos;
- Jiu Jitsu - uma das atletas do projeto, Giovanna Carneiro,
foi campeã mundial em 2022.



Futuros Negócios



Sócio-torcedor

O Programa de sócio torcedor é a melhor forma para 
aproximar e fidelizar o torcedor do clube, gerando 
uma nova receita para o São Cristovão e fazendo o 
torcedor ganhar experiências que nunca imaginou.

O Projeto Cadete 1926, traz um formato dinâmico,
inovador e sustentável à realidade do clube, com 4
categorias adultas e 1 pacote infantil.

Nosso projeto já foi enviado para o Futebol 
melhor/Ambev e clube está somente aguardando a 
autorização para começarmos a operar.



Futebol Feminino

A inclusão da mulher no esporte e no clube se faz necessária.
O projeto Cadete 1926 já está com a sua equipe pronta para a disputa do campeonato carioca da primeira 

divisão, competição em que a equipe irá pleitear uma vaga no campeonato Brasileiro de 2020.

O  futebol feminino não para de crescer e o clube é comprometido em disponibilizar AS MESMAS condições do 
futebol masculino em treinos, equipe de profissionais, estrutura, jogos e mídia que são utilizados em jogos do 

profissional masculino.



E-Sports
Uma recente pesquisa pelo portal Newzoo, apontou que o Brasil é o 
terceiro maior público de E-sports no mundo, ficando atrás apenas 
de E UA e China, respectivamente.

A  audiência nacional de e-sports é de 17,7 milhões de pessoas, o 
equivalente a 8,5% da população brasileira. Além dos 7,8 milhões de 
entusiastas, são 9,9 milhões de "espectadores ocasionais" (pessoas 
que assistem a e-sports uma vez por mês).

O mercado de e-sports movimentou mais de US$ 1 bilhão em 2018. 
A projeção é que os números aumente e em 2019 e cheguem a
US$ 1,6 bilhões em 2021.

O  projeto Cadete 1926já saiu na frente, contamos com uma das 
melhores equipes de Fifa Xbox do Brasil, já disputando campeonatos 
e com contrato de imagem firmado com a Real Esports BR.

Somos o segundo time do Rio de janeiro a ter um time de E-sports e 
o primeiro do Estado a ter um time de Fifa.

15,4

18,319

18   

17

16

15

14

13

Expectadores

2017 2018

75,7 Milhões jogam 
algum tipo de game

47 Milhões jogam 
eSports



Projeto Mural do Fenômeno



Projeto Mural do Fenômeno



Projeto Mural do Fenômeno

O projeto Mural do Fenômeno trará uma grande visibilidade e um novo 
olhar ao clube em uma Homenagem ao maior jogador já revelado pelo 
clube. Uma obra de arte a céu aberto em mais de 120 metros de largura 
por 15 metros de altura.



Plano de patrocínio coletivo



Patrocínio Coletivo

O  plano de patrocínio coletivo empresarial, desenvolvido pelo projeto Cadete 1926 é composto por 17 cotas 
distribuídas de forma a proporcionar oportunidades para empresas e entidades de diferentes portes, seja por 

patrocínio direto(monetário) ou por permutas.

Os planos de patrocínio são:

Cotas - Valor mensal (até Dezembro 2023)

Master  
15 mil

Fenômeno  
8 mil

Cadete Raíz
3 mil 2 mil



Plano Master
Contrapartidas:
-Inserção da marca na camisa de jogo do time - Destaque
-Inserção da marca na camisa de jogo da comissão técnica
-Inserção da marca na camisa de treino do time
-Inserção da marca na camisa de treino da comissão técnica
-Livre utilização da imagem do time/clube
-Presença de maior destaque no Backdrop
-Placas publicitárias em locais maior de destaque do campo
-Ingressos para jogos: 10
-Disponibilização das dependências da sede para eventos, ativações e utilização em geral da empresa

Mídia Kit:

Faixa 
M aster

Logomarca 
Destaque em nosso 

site

Postagens 15
Stories 15

Postagens 15
Stories 15

Investimento Mensal: R$15.000,00



Plano Fenômeno
Contrapartidas:
-Inserção da marca na camisa de jogo do time
-Inserção da marca na camisa de jogo da comissão técnica
-Inserção da marca na camisa de treino do time
-Inserção da marca na camisa de treino da comissão técnica
-Livre utilização da imagem do time/clube
-Presença de destaque no Backdrop
-Placas publicitárias em locais de destaque do campo
-Ingressos para jogos: 6
-Disponibilização das dependências da sede para eventos, ativações e utilização em geral da empresa
-Lona front-light no campo society

Mídia Kit:

Faixas 
Fenômeno

Logomarca 
em nosso site

Postagens 10
Stories 10

Postagens 10
Stories 10

Investimento Mensal: R$8.000



Plano Cadete
Contrapartidas:
-Inserção da marca na camisa de jogo do time
-Inserção da marca na camisa de jogo da comissão técnica
-Inserção da marca na camisa de treino do time
-Inserção da marca na camisa de treino da comissão técnica
-Livre utilização da imagem do time/clube
-Presença no Backdrop
-Placas publicitárias em locais do campo
-Ingressos para jogos: 4
-Disponibilização das dependências da sede para eventos, ativações e utilização em geral da empresa

Mídia Kit:

Faixas 
C adete

Logomarca 
em nosso site

Postagens 6
Stories 6

Postagens 6
Stories 6

Investimento Mensal: R$3.000



Plano Raíz

Contrapartidas:
-Livre utilização da imagem do time/clube
-Presença no Backdrop
-Placas publicitárias em locais do campo
-Ingressos para jogos: 2
-Disponibilização das dependências da sede para eventos, ativações e 
utilização em geral da empresa

Mídia Kit:

Faixas  
Raíz

Logomarca 
em nosso site

Postagens 3
Stories 3

Postagens 3
Stories 3

Investimento Mensal: R$2.000,00 
8 Cotas Disponíveis



O utdoors
O clube possui 4 outdoors de grande destaque, que ficam em diversas direções da linha vermelha.

A  via possui fluxo diário de 400.000 veículos/dia(dados da CET-Rio), trazendo IMENSA visibilidade para a sua 
marca, em um dos trajetos mais utilizados de entrada e sáida da cidade.

Os outdoors podem ser alugados através dos planos de patrocínio ou de forma avulsa.



Backdrop

• 80 Espaços

• Modelo 2m altura x 
2m de largura



Parceiros 2023



Motivação

O São Cristovão é um dos times mais queridos, simpáticos e tradicionais do Brasil.

A constante presença da mídia em nosso clube evidencia o clamor público pela ressurreição do clube.

Investir no São Cristovão é uma benfeitoria à cidade do Rio de Janeiro e à sua história.

Buscamos empresas renomadas, inovadoras e que abracem a causa do São Cristovão, sempre associando nossas vitórias em 
campo e fora dele à sua marca.



Dúvidas



Cadete 1926

Contato:
E-mail: presidencia.saocristovao@gmail.com
Telefone: (21)991161361


