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Fundado em 1960, o Clube Paineiras 

do Morumby está localizado em um 

dos bairros mais nobres da cidade 

de São Paulo, o Morumbi. Seus 120 

mil m² abrigam uma reserva de mata 

nativa, um vasto complexo esportivo e 

diversas opções de atividades sociais. 

Considerado um oásis de tranquilidade 

e segurança em meio ao caos urbano, 

é o espaço ideal para programas 

familiares e muita diversão. O Clube 

abriga instalações e equipamentos de 

última geração, oferecendo aos seus 

associados e dependentes, muito 

conforto e tranquilidade para a prática 

de suas atividades esportivas, além de 

fomentar o desenvolvimento de atletas 

competitivos de alta performance 

nas mais diversas modalidades, com 

reconhecimento internacional.

O CLUBE
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 01  quadra de Society

 02  Pistas de Atletismo

 01  sala de Snooker

 01  Rinque de Patinação

 01  pista de Skate

 01  complexo Fitness completo

 01  sala de Levantamento de Peso 

Olímpico

 01  quadra de Peteca

 01  cancha de Bocha

 10  salas de atividades específicas 

como Boxe, Condicionamento 

Físico Personalizado, Treinamento 

Funcional, Bike, Ballet, Ginástica, 

Pilates, Yoga

O PAINEIRAS EM NÚMEROS

 01 Complexo de Artes Marciais (Judô, 

Karatê, Jiu-Jitsu, Tai-chi)

 01  Cineteatro para 228 pessoas

 2  mil alunos em cursos culturais como 

dança, música, teatro, artes etc

 Brinquedoteca

 Biblioteca adulta/infantil

 Sala de Leitura

 Playground

 Fraldário

3,8  mil alunos na escola de esportes 
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 120 mil m2

 30 mil m2 de reservas naturais 

preservadas

 90 mil m2 de complexos esportivos e 

áreas sociais

 16 quadras de Tênis

 07 piscinas aquecidas

 08 quadras de Squash

 03 ginásios

 05 quadras poliesportivas

 01 ginásio de ginástica artística

 06  quadras de esportes de areia

 01  campo de Futebol  

(medidas oficiais)
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35%

8%

19%

GÊNERO FAIXA ETÁRIA SOCIAL

ATE 15 ANOS

DE 16 A 
30 ANOS

12%

AAA

21%

B

67%

AA

38%

DE 31 A 
60 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS

53%

HOMENSMULHERES

47%

DEMOGRÁFICO
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 25 mil associados

 5.5 mil Titulares

 200 CEOs

 1.5 mil Diretores

 48,6% residem no Morumbi

 40%  residem no Brooklin, 

Jardins, Moema, Vila 

Madalena e Itaim Bibi

 130  mil acessos por mês

 3.5  mil convidados de 

associados por mês

 3  mil pessoas por dia, de 

segunda a quinta-feira

PERFIL DO ASSOCIADO 
E DE PÚBLICO

 6  mil pessoas por dia, às sextas, 

sábados e domingos

 5,8  mil exemplares distribuídos 

gratuitamente por mês da 

Revista Paineiras para mailing 

total de Titulares

 25  mil pessoas impactadas 

diretamente pela revista

 7  mil visualizações mensais da 

revista online

 11 mil visitantes únicos no Portal 

Paineiras/mês
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FORMATO

Página Simples: 17x25cm

Página Dupla: 34x25cm

ANÚNCIO 

Página Indeterminada* ........R$ 8.800,00

2ª capa .....................................R$ 12.000,00

3ª capa .....................................R$ 12.000,00

4ª capa .....................................R$ 14.000,00

Dupla de abertura..................R$ 20.000,00

ESPECIAIS

Cinta ..........................................R$ 10.500,00

Folder de capa .......................R$ 20.500,00

Capa invertida.........................R$ 23.000,00

Publieditorial* .........................R$ 7.700,00

Encarte .....................................sob consulta

REVISTA PAINEIRAS

PROMOCIONAL

Sampling, degustação ou exposição de 

produtos (2mx2m)

1 diária (12 horas) ...................R$ 30.000,00

5 diárias (12 horas cada) ........ R$ 100.000,00

7 dias .........................................R$ 120.000,00

Fim de semana, sábado 

e domingo, 12h/dia ...............R$ 60.000,00

Exposição de Veículo (4mx4m)

2 dias .........................................R$ 60.000,00

7 dias .........................................R$ 120.000,00
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PATROCÍNIO
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O Clube Paineiras oferece diversas oportunidades de associar sua marca à um dos mais respeitados clubes 
sociais do continente. Além das modalidades esportivas e culturais, ao longo do ano ocorrem diversos eventos 
tradicionalíssimos no calendário da cidade e que atraem milhares de pessoas em busca de entretenimento e 
diversão de altíssima qualidade.
 
• Feijoada da Folia: já são 26 edições com 2 mil foliões no esquenta de Carnaval mais animado da cidade.
• Carnivoria: o maior festival de churrasco do país acontece no Paineiras e recebe aproximadamente 7 mil pessoas.
• Arraiá do Paineiras: há 51 anos, uma das maiores festas juninas da cidade com quase 20 mil pessoas.
• Paineiras CAMP: as férias dos pequenos paineirenses também acontecem no clube há quase 40 anos.
• Aniversário do Paineiras: a cada ano o aniversário do clube se torna um evento mais inesquecível. E 2022 

promete um calendário muito especial nos 62 anos do Paineiras.
• Festival de Escolas de Esportes: um evento que há mais de 30 anos reúne quase 4 mil crianças e adolescentes 

dos principais clubes do Estado.
• Festa do Atleta: uma grande celebração aos talentos esportivos que levam nossa bandeira pelo mundo.
• Festa de Réveillon: um evento tradicional que reúne milhares de associados nas boas-vindas ao novo ano em 

uma festa animadíssima.
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ENTRE EM CONTATO
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MARKETING
felix.marketing@clubepaineiras.com.br
+55 11 3779.2075

CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY 
Av. Dr. Alberto Penteado, 605
Morumbi – São Paulo – SP – 05678-000
clubepaineiras.org.br


