
UM TIME PARA  
CHAMAR DE NOSSO. 

Um Grêmio ainda
mais Prudente.
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Missão
Criar um sentimento no prudentino de ter um time 

seu, da cidade, para torcer.

Trazer o torcedor ao estádio para apoiar o clube rumo 

à grandeza e ao reconhecimento que o time e 

Presidente Prudente merecem.

Visão
- Ter uma base forte e valorizada para que os 

jogadores venham desde criança com a mentalidade 

do que é ser Grêmio Prudente.

- Tornar o Grêmio Prudente conhecido no cenário 

nacional e dar visibilidade à região de Presidente 

Prudente.

- Ter um ambiente agradável, seguro e familiar no 

estádio, para que os torcedores possam ficar 

tranquilos e se “sentir em casa”

Valores
- Cidadania

- Respeito

- Ética e Transparência

- Organização e Comprometimento

- Competência Gerencial

- Valorização do torcedor, jogador e funcionários

- Responsabilidade Social
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Missão, Visão e Valores
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História e Estádio

Estádio
O Grêmio manda seus jogos em casa no Estádio 

Paulo Constantino, mais conhecido como 

“Prudentão”.

Inaugurado em 12 de outubro de 1982, o 

Prudentão comporta cerca de 45 mil torcedores e 

já foi palco de diversos clássicos paulistas, 

inclusive do gol em que Ronaldo derrubou o 

alambrado.

Fora das capitais, o Prudentão é o segundo maior 

estádio do País, ficando atrás somente do Parque 

do Sabiá, em Uberlândia, com capacidade para 

mais de 50 mil torcedores. 

História
Fundado dia 13 de Dezembro de 2005, o Grêmio Desportivo Prudente é o principal time de Presidente Prudente, 

cidade do Oeste Paulista com mais de 225 mil habitantes.



O escudo do Grêmio Prudente foi desenvolvido por 

Studio Clips e alia traços modernos com a história e 

características da cidade.

 

O escudo é uma arma defensiva, que consiste não 

apenas em proteger visualmente todos os elementos 

colocados em seu interior, mas também para simbolizar 

e identificar um grupo de pessoas, corporações, 

cidades, utilizado como um Brasão e causando um 

‘pertencimento’.
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Nova Identidade Visual
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Nova Identidade Visual

Mascote do clube, construído com 

as iniciais do clube.

Iniciais “G” e “P” referentes  

ao nome do clube

A engrenagem + bola faz referência 

ao Oeste Paulista E.C., que  

ostentava a cor laranja no uniforme, 

que por sua vez obteve o apelido de 

“laranja mecânica”.

Mudança e inovação são 

obrigatórios.

O Algodão refere-se à mudança de 

atividades econômicas que o 

município sofreu na crise de 1929. 

As três torres do escudo 

representam algumas das culturas 

mais fortes da região: Agricultura, 

comércio e pecuária.

Algodão

Gavião Carcará

Grêmio Prudente

EngrenagemTorres

=



Uniforme

As camisas titular e reserva do Grêmio Prudente foram escolhidas por meio de um concurso em parceria com o 

Blog Mantos do Futebol.

A camisa principal foi criada por Phillipe Martins Moreira, que recebeu 20% dos votos. Ela é vermelha e tem 

mosaicos texturizados na frente e nas costas em diferentes tons da cor.

Já a camisa reserva foi criada por Douglas Fernando dos Santos, ganhador com 14,7% dos votos. Ela é branca e 

traz como destaque o monograma do clube, “GP”, na parte inferior frontal até as costas em degradê pro branco. 
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Uniforme l
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Uniforme ll
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A escolha do novo mascote também foi feita pelo 

concurso em parceria com o Blog Mantos do 

Futebol. 

O criador do desenho vencedor foi Gabriel de 

Mattos Pacheco, que recebeu 31,7% dos votos.

O novo mascote do Grêmio Prudente é o Gavião 

Carcará, ave de rapina conhecida pela sua força e 

incrível instinto predador, muito encontrada na 

região.

Mascote
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Rodapé 
Patrocinadores

Página dedicada
aos Patrocinadores
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Espaço Site
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Os patrocinadores terão destaque no site oficial do Grêmio Prudente, podendo ser vistos no rodapé da home e 

na página exclusiva de patrocinadores.



Sua
marca
aqui

Os patrocinadores também terão visibilidade nas redes sociais do clube, podendo ser vistos na capa do 

facebook e no rodapé dos posts.
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Espaço Redes Sociais
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- Material: lona

- Alcance de visibilidade no estádio inteiro

- Exposição nas fotos e vídeos da imprensa

Placa no Estádio
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Os patrocinadores oficiais terão espaço de destaque no backdrop que será utilizado nas entrevistas e eventos 

do Grêmio Prudente

Backdroop
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Os patrocinadores terão destaque no 

ônibus do clube, que vai acompanhar 

o time em todos os jogos oficiais. As 

marcas poderão ser vistas nas 

laterais e costas do ônibus.

Ônibus
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Todos os jogos vão 
passar ao vivo na 

FPF TV.

No mínimo 08 jogos na 
1ª fase do Campeonato 

Paulista.

Cobertura televisiva 
com gols e melhores 

momentos na
TV Fronteira.

Matérias no site 
globo.com e jornais 

locais.

08
Jogos

VA N TA G E N S

Vantagens
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