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FAN TODKENS 
“VOCÊ É ÉPICA, NAÇÃO! Um recorde brasileiro de 
FTOO. Todos 1.500.000 SMENGO Fan Tokens dis- 
ponibilizados estão ESGOTADOS. Um grande obri- 
gado a todos que participaram de todo o mundo”, 
divulgou a Socios.com no seu Twitter. 
O Flamengo foi o terceiro clube brasileiro a nego- 
ciar FTOs. O Atlético-MG deu a largada, seguido 
pelo Corinthians e na sequência vem o São Pau- 
lo. Confira todos os detalhes desta nova ação de 
marketing e monetização dos clubes ao redor do 
mundo que promete revolucionar o esporte! 
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LAMISAS 
PSG LIDERA VENDAS 
Vendas de camisas do PSG crescem 350% na OLX, 
após anúncio da chegada de Lionel Messi ao clube. 
Desde que o jogador anunciou sua entrada no Paris 
Saint-Germain, em 11 de agosto, a procura e venda de 
camisas do clube dispararam na plataforma. 

dolo do Barcelona e, agora, do Paris 
Saint-Germain, o craque Lionel Messi 

é o 17º jogador argentino a defender as 
cores do PSG. Desde então, milhares de 
torcedores e fãs correm em busca de ca- 
misas do clube francês. Na OLX, uma das 
maiores plataformas de compra e venda 
online do pais, a procura por camisas do 
PSG cresceu 152% e as vendas 350%, 

durante os 15 primeiros dias do anúncio 
da entrada do craque no clube, em 11 de 
agosto, em comparação com a quinzena 
anterior. 

A paixão por camisas de clubes de 
futebol movimenta um mercado grandio- 
so e pode custar caro. Para não deixar de 
satisfazer seus desejos, alguns torcedo- 
res e fãs optam pela compra de camisas 
seminovas e usadas. Um levantamento 
elaborado pela OLX aponta uma econo- 

mia de 62% na aquisição de camisas do 
PSG pela plataforma, em relação ao mes- 
mo item novo. Já as camisas do Liverpool 
e do Chelsea, por exemplo, podem sair, 
respectivamente, 59% e 58% mais em 
conta, enquanto as do Barcelona (40%), 

Real Madrid (35%) e Manchester United 
(24%) também são encontradas com valo- 

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

res bem mais acessíveis. 
“A movimentação em torno do craque 

argentino e a paixão pelo futebol poten- 
cializam a comercialização de produtos 
relacionados aos clubes. E, no mercado 
de usados, existem muitos itens de qua- 
lidade e com preços bem abaixo do que 
um similar novo. Pela OLX, é possível 
torcer pelo time do coração uniformizado 
e com economia”, explica Regina Botter, 
General Manager da OLX. 

CAMISAS DE FUTEBOL 
INTERNACIONAL MAIS DESEJADAS 

No último trimestre, as camisas do 
Paris Saint-Germain foram as queridi- 
nhas dos torcedores, sendo a camisa 
de futebol internacional mais buscada e 
vendida pela plataforma. Entre as mais 
procuradas, as camisas dos clubes do 
Barcelona, Real Madrid, Manchester Uni- 

ted e Chelsea, respectivamente, fecham 
o ranking Top 5 de buscas. Na sequência 
da liderança do PSG em vendas, as cami- 

sas do Real Madrid figuram na segunda 
colocação entre as cinco mais vendidas, 

seguidas do Barcelona (3º), do Liverpool 
(4º) e do Manchester United (5º). 



Top 5 camisas mais buscadas: 

Ticket Media pela CILX 

I. PSG | REI 

2. Barcelona Rã 132,00 

4. Real Madrid R& 130,00 

4. Manchester United 

E. Chelsea | R$12700 

Tap & camisas mais vendidas: 

Clube | Ticket Més pela OLX 

| RS 114/00) 

*. Real Madrid Hã 130,00) 

à Barcelona Rã 132,00 

4. Liverpool | R$122.00 
O. Marmelrester Urnilwel R$ 136,00 
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À probe titular do Lyon traz 
o branco como predominan- 

te e tem como destaque uma 
faixa vertical no lado esquerdo 
nas cores vermelha e azul royal, 
que trazem a figura do leão no 
interior. A três listras são dispos- 
tas nos ombros, em vermelho, 
mesma cor do contorno da gola 
no lado direito, enquanto o lado 
esquerdo é azul. 
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LILLE 

Neste ano, o clube 
defende o título da 
Ligue 1. O uniforme 
titular do Lille tem a 
cor vermelha como 
predominante e 
apresenta por todo o 
corpo diversos pentá- 
gonos pequenos, que 
remetem ao escudo 
do clube. O vértice da 
gola é azul marinho e 
branco, assim como 
os punhos. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO 
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JOGOS DO VASCO TÊM 
NARRAÇÃO EM LIBRAS 
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Ação de 
inclusão 
pioneira 
contemplará os 
jogos do clube 
até o final da º 
temporada de 
2021. 
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parceria entre o Banco Bmg 

e o Vasco já dura quase três 

anos e está sempre se reno- 

vando com ações pioneiras. Dessa 

vez, a instituição financeira e o clube 

estão lançando uma ação inédita de 

inclusão social no futebol brasileiro, 

com a transmissão de todos os jogos 

do time no Campeonato Brasileiro 

com narração em Libras, até o en- 

cerramento da temporada de 2021. 

“Segundo dados do Instituto Brasi- 

leiro de Geografia Estatística (IBGE), 

mais de 10 milhoes de cidadãos bra- 

sileiros são surdos, dos quais 2,17 mi- 

lhões possuem surdez profunda, ou 

seja, não escutam absolutamente 

nada. Portanto, a iniciativa pionei- 

ra é essencial para que também os 

torcedores cruzmaltinos com pro- 

blemas auditivos possam aproveitar 

todo o espetáculo que só o futebol 

consegue proporcionar, e reafirma 

os valores de inclusão social, tanto 

do Vasco quanto do Bmg”, afirma 

Alexandre Winandy, diretor de Mar- 

keting e Digital do Bmg. 

Com as transmissões em Libras, 

os torcedores que se comunicam 

apenas por sinais poderão assistir 

aos jogos inteiramente em Libras. 

Para isso, eles deverão acessar a 

transmissão por um link específico, 

da plataforma Signum Web, que é 

exibido na VascoTV e nas redes so- 

ciais do Vasco durante os pré-jogos 

do Brasileirão. 

A ação abrange toda a fase do 

campeonato e a transmissão come- 

çou no jogo do dia 6 de setembro. 

Neste dia, os jogadores do Vasco 

entraram em campo com a camisa 

com o logo do Bmg em Libras, para 

celebrar o início das transmissões 

em Libras e também em homena- 

gem ao Setembro Surdo. 

Foram leiloadas também, via Play 

For a Cause, dez camisas com o logo 

especial utilizadas no jogo. O dinhei- 

ro arrecadado foi doado para a FE- 

NEIS, Federação Nacional de Educa- 

ção e Integração de Surdos. 

“O futebol é a paixão de muitos 

brasileiros e essa parceria visa a in- 

clusãao social de pessoas que, infe- 

lizmente, ainda não contavam com 

esse tipo de ferramenta para com- 

partilhar da experiência de narração 

do jogo. Nossa intenção é utilizar o 

esporte como um agente transfor- 

mador da sociedade, como instru- 

mento de inclusão e multiplicador 

de boas iniciativas para, inclusive, 

outros clubes brasileiros”, finaliza. 
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roma mundialmente, o Ma- 

racanã já recebeu muitas deci- 

sões no futebol, shows nacionais e 

internacionais e outros eventos es- 

portivos. Mas, embora a maioria das 

pessoas só conheça o estádio visto 
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LTS PRUGRAMA QUE TODO 
RLEDUR TEM DE FAZER 

pelas cadeiras e arquibancadas, o 

local tem uma atração que faz todo 

mundo vibrar ainda mais, o Tour do 

Maracana. Durante o percurso, os vi- 

sitantes mirins e adultos podem co- 

nhecer os bastidores do estádio e, de 
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quebra, chegar próximo ao gramado 

sagrado que foi palco das finais de 

duas Copas do Mundo e de uma edi- 

ção de Jogos Olímpicos. E o Clubinho 

de Ofertas está com uma promoção 

especial para os pequenos torcedo- 

res: 33% de desconto no ingresso. 

O passeio, promovido pela em- 

presa Inova Comunicação e Eventos, 

tem duração de aproximadamente 

45 minutos, e leva os visitantes a co- 
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nhecerem, entre outros pontos, uma 

exposição do acervo histórico, um 

dos vestiários, a zona mista, a sala 

de aquecimento dos jogadores, a cal- 

cada da fama e a área de coletiva de 

imprensa. 

Ao chegarem ao vestiário, um vi- 

deo com lances históricos do futebol 

serve de aquecimento para o ponto 

mais alto da jornada, a entrada no 

gramado. E tem mais: todos também 

podem ver itens relacionados a joga- 

dores que marcaram seus nomes na 

história do estádio, como Pelé, Gar- 

rincha e Zico - estão em exposição 

uma camisa f do Brasil usada por 

Mané na Copa de 62 e a bola e rede 

do jogo do milésimo gol do Rei do fu- 

tebol (Vasco x Santos, em 1969). 

Em tempo: por conta da pandemia, 

o modelo de tour oferecido será no 

formato monitorado, em que, duran- 

te todo o percurso, haverá a presença 

de monitores para tirar dúvidas que 

possam surgir durante o trajeto. 

Mais informações em https:// 

www.clubinhodeofertas.com.br/rio- 

-de-janeiro/tour-do-maracana-1/00 

O Maracanã fica na Avenida Pre- 

sidente Castelo Branco, S/N - Radial 

Oeste, no bairro Maracana. 
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O QUE MUDA COM A CRIAÇÃO DA S/A 
DO FUTEBOL E ALTERAÇÕES NOS 
DIREITOS DE TRANSMISSAD? 

O Congresso Na- 
cional aprovou 
um importante 
marco legal para 
os Clubes de fu- 
tebol brasileiros, 
a chamada Lei 
do Clube-empre- 
sa (PL nº 5516 
de 2019). 

ASSESSORIA: VERÔNICA GARCIA ROCHA DA SILVA * 

regulamentação preten- 

A: criar a possibilidade 

de os clubes transmu- 

tarem-se do modelo associa- 

tivo e tornarem-se empresa, 

ou mesmo transformar seus 

departamentos de futebol em 

modelos empresariais, crian- 

do a figura da Sociedade Anô- 

nima de Futebol (SAF), bem 

como concede aos clubes no- 

vas possibilidades de obten- 

ção de recursos. 

Mais do que isso: além de 

instituir a Sociedade Anôni- 

ma do Futebol, a norma vai 

modernizar a gestão dos clu- 

bes, dispondo sobre normas 

de constituição, governança, 

controle, transparência, meios 

FOTO: ISTOCK 

de financiamento da ativida- 

de futebolística, tratamento 

dos passivos das entidades de 

práticas desportivas e terá um 

regime tributário específico. 

Há diversas inovações pro- 

movidas pela lei que mere- 

cem atenção, a saber: a) per- 

mite ao clube que migrar para 

o modelo de SAF atrair inves- 

tidores e ter novas formas de 

obtenção de recursos por meio 
da emissão de ações, debên- 
tures, títulos ou valor mobiliá- 

rio; b) abre a possibilidade de 

pessoas físicas, pessoas juri- 

dicas e fundos de investimen- 

tos fazerem parte da gestao 

do time; c) exige a instituição 

do conselho de administração 



e conselho fiscal, com im- 

plementação de regras que 

evitem conflitos de interes- 
ses; d) garante aos Clubes 

direitos especiais, como, por 

exemplo, o veto em eventual 

tentativa de mudanças do 

nome do time, do símbolo, 

hino, cores e sede; e) prevê 

a quitação das dívidas cível 
e trabalhista atuais dos Clu- 

bes por meio de concurso de 

credores ou de recuperação 

(judicial ou extrajudicial). 

Dada a relevância, me- 

rece destaque a propulsão 

dada à necessidade de es- 
truturação dos clubes no 
que tange à criação - ou for- 
talecimento - de regras de 

compliance e boas práticas 

de governança, ganhando 

relevo a atuação do conse- 

lho de administração e do 
conselho fiscal, que se tor- 

nam órgãos de existência 
obrigatória e funcionamento 

permanente e devem obser- 

var regras para constituição 

de seus membros (art. 5º), 

Podemos dizer então que 

muitos clubes precisarão 

passar por uma reforma es- 

tatutária para implantar de 
forma mais permanente es- 

tas alterações. 

Demais, o art. 8º determi 
na às SAFs que mantenham 

em sítio eletrônico informa- 
ções atualizadas mensal- 

mente relativas à composi- 

ção acionária, estatuto social 
e atas das assembleias ge- 

rais, composição dos corpos 

diretórios, relatórios da ad- 

ministração, em claro aceno 

a transparência. 

Além disso, institui a 

obrigatoriedade de as de- 

monstrações financeiras 

serem submetidas a uma 

auditoria externa indepen- 

dente, como meios de fisca- 

lização também por órgãos 
externos como a Comissão 

de Valores Mobiliários. 
É certo que estas me- 

didas asseguradas pela lei 

vindoura fortalecem a cria- 

ção de estrutura mais profis- 

sional dos clubes de futebol, 

o que favorece investimen- 

tos privados, nacionais ou 

estrangeiros, como já visto 

em diversos clubes que bus- 

caram a sua modernização. 

Outro projeto de lei, apro- 

vado na Câmara dos Deputa- 

dos e que segue agora para 
votação no Senado Federal, 

altera o chamado Direito de 

arena, também conhecido 
como direitos de transmis- 

são, trazendo impactos eco- 

nômicos diretos aos clubes 
de futebol. 

Segundo o 81º do art. 

42-A da redação final do PL 
aprovado na Câmara dos 

Deputados, “o direito de are- 

na consiste na prerrogativa 

exclusiva de negociar, auto- 

tizar ou proibir a captação, a 

fixação, a emissão, a trans- 

missão, a retransmissão ou 

a reprodução de imagens do 

espetáculo desportivo, por 

qualquer meio ou processo”. 

Caso seja aprovado o 

Projeto de Lei 2336/2021, 

os clubes mandantes pas- 

sarão a ser os detentores 

dos direitos de transmissão 

sobre os seus jogos, poden- 

do decidir pela transmissão 

junto as emissoras e plata- 

formas interessadas em ex- 

plorá-los. Na atual vigência 

da lei, estes direitos eram 

negociados entre os clubes 

adversários. 
Por fim, tratam-se de de- 

cisoes que visam estabele- 

cer regras de estruturação e 

governança corporativa aos 

clubes, como principal obje- 

tivo desenvolver programas 

em conformidade para os ti- 

mes de futebol estabelecen- 

do uma segurança jurídica. 

*Alexandre Aroeira Salles 

é doutor em Direito e sócio 
fundador do Aroeira Salles 
Advogados. 
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LORITIBA QUER SE TORNAR O 
PRIMEIRO CLUBE BRASILEIRO 
A CONTROLAR IMPALTOS 
AMBIENTAIS DIA DE JOGO 

Com o objetivo em foco, “Coxa” 
anuncia parceria com GreenPlat, 
startup de tecnologia reconheci- 
da mundialmente na área am- 
biental, que fará a gestão de re- 
síduos do clube e outras ações de 
sustentabilidade. 
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GreenPlat iniciou o mapea- 

mento de resíduos do “Coxa” 

e se tornou patrocinadora do 

time paranaense. A partir do jogo 

do dia 8 de outubro contra o Cruzei- 

ro, pelo Campeonato Brasileiro de 

2021, o clube estampou em sua 

camiseta a marca da startup de 

tecnologia. 

Após o recente anúncio sobre 

a iniciativa Grande Reserva Mata 

Atlântica, que eleva o Coritiba a um 

patamar inédito no futebol brasilei- 

ro, o Coxa também anuncia, além 

do patrocínio, uma parceria para 

uma revolução ambiental. Ao for- 

malizar acordo com a GreenPlat, 

startup de software SaasS (software 

como serviço), reconhecida mun- 

dialmente pelo Fórum Econômico 

Mundial como pioneira tecnológica 

e especializada na área ambiental, 

o clube paranaense contará com o 

software, a expertise e suporte téc- 

nico. A startup é responsável pela 

gestão de matérias-primas e resí- 

duos, além de rastrear a emissão 

de carbono. 

O projeto ambiental da GreenPlat 

para o Coritiba durará até o final da 

gestão atual e busca colocar o clu- 

be como referência internacional 

no meio de futebol, não só na ges- 

tao de indicadores ESG (1), como 

também nas ações práticas de sus- 

tentabilidade, uma ação que vai ao 

encontro do objetivo do Coxa em se 

tornar clube-empresa. 

Com o uso do software de gestão 

ambiental da Cleantech GreenPlat, 

que acompanha todo o ciclo de vida 

de produtos, desde a produção de 

matérias-primas até o descarte e 

destinação dos resíduos gerados 

pelo clube, o Coritiba terá como ob- 

jetivo atingir o Selo Aterro Zero (2) 

em suas operações no Centro de 

Treinamento e no Estádio, inclusive 

em dias de jogos, doando seus reci- 

cláveis a Cooperativas de Catadores 

de Materiais Recicláveis na região 

de Curitiba (PR). Dessa forma, o clu- 

be conseguirá atender a todas as 

legislações, licenças e certificações 

necessárias na área ambiental. 

“O Coxa já tem um viés de sus- 

tentabilidade e essa parceria vai 

além do Centro de Treinamento e 

do Estádio Couto Pereira, pois in- 

centivará também seus torcedores, 

jogadores e parceiros do time a se- 

rem mais conscientes com o meio 

ambiente e a se tornarem agentes 

de transformação ambiental na 

construção de uma economia sus- 

tentável, impactando toda a socie- 

dade no seu entorno. Para início do 

trabalho, já estamos identificando 
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os resíduos produzidos interna- 

mente, mapeando consumos de 

água e energia, além dos pontos 

de descarte, seja em jogos, treinos 

ou atividades administrativas”, ex- 

plica. 

“Estamos buscando alternativas 

para reduzir essa geração, tudo isso 

a partir do uso do nosso software. E 

através dos dados gerados, conse- 

guimos verificar a possibilidade de 

compostagem dos resíduos orgâni- 

cos, reúso de água e, também, cer- 

(1) ESG é a abreviação dos termos Environment, Social e Go- 
vernance (ambiental, social e governança, em português). 
Esta sigla tem sido bastante usada representando a mate- 
rialização do conceito de sustentabilidade. 

tificar que os resíduos recicláveis 

sejam reutilizados ou encaminha- 

dos para reciclagem”, disse Chicko 

Sousa, fundador da GreenPlat. 

“Essa gestão trouxe isso como 

uma inovação desde o planejamen- 

to estratégico. Estamos trabalhan- 

do na implantação desta metodolo- 

gia com ações efetivas e parceiros 

altamente capacitados em tornar 

o Coritiba o primeiro clube susten- 

tável do Brasil”, finaliza Juarez Mo- 

raes, Presidente do Coritiba. 

(2) Aterro Zero é um termo usado para conceituar a forma 
de gestão de residuos que busca eliminar o uso de aterros, 
através da reutilização, redução e reciclagem de todo resi- 
duo produzido pelas atividades humanas. 
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SEGUIDORES 

Estudo revela quais 
clubes do Campeo- 
nato Brasileiro têm a 
maior e mais engajada 
torcida no Instagram, 
Facebook, Twitter e 
Youtube. 

sdo Paulo 
Palmeiras 

santos Grêmio 

Atlético Mineiro 

E insiagram 



FLAMENGO, 
LORINTHIANS E 
SÃO PAULO SAD 
US LAMPEDES 

REDES SULIAIS 

"ti == 

ou
gu
ed
e:
g 

EZ
aj
Bp
o 

BI
ES
S 

I
S
U
S
B
U
B
J
P
A
 

DO
NA
JU
IY
 

E
E
 

S
J
 

HO
dS
 

IS
UQ
UI
LU
NI
A 

a
s
u
s
c
I
a
d
e
u
s
 

jEuODBLIS]U| 

acebook E Twitter E. Eu 

S9
E 

SL
HD
dS
 

LI
 

E Youtube 



DIA DE SELFIE 

18 SPº 

torcida faz parte da alma do 

time e hoje ela está presen- 

te não só nos estádios e ba- 

res, mas principalmente nas redes 

sociais. Ainda mais com o cenário 

de pandemia que impossibilitou as 

aglomerações e reuniões de amigos 

e familiares. Os perfis no Instagram 

e Facebook viraram, literalmente, 

as extensões dos campos. Pensan- 

do nisso, a Emplifi, marca focada 

em care, que une Socialbakers e 

Astute, realizou um levantamento 

sobre o engajamento das torcidas 

nas redes sociais. Confira quais são 

os clubes do Campeonato Brasileiro 

que mais agitam Facebook, Insta- 

gram, Twitter e Youtube. 

INTERAÇÕES 
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De acordo com o estudo, os ti- 

mes que lideram o ranking de maior 

audiência nas redes sociais são Fla- 

mengo (com mais de 35 milhoes de 

seguidores), Corinthians (com mais 

de 20 milhões de seguidores) e São 

Paulo (com mais de 15 milhoes de 

seguidores). 

Os três clubes também formam 

o pódio de maior número de intera- 

ções por time: Flamengo soma mais 

de 60 milhoes de interações, en- 

quanto São Paulo e Corinthians dis- 

putam o segundo lugar com cerca 

de 30 milhões de interações cada. 

E o São Paulo se mantém no pó- 

dio quando o assunto é engajamen- 

to nas redes sociais. As contas do 
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time contam com uma taxa de qua- 

se 5h de engajamento em suas re- 

des sociais. Em segundo lugar vem 

o Palmeiras, seguido pelo Juventu- 

de, ambos com uma taxa de intera- 

ção um pouco mais acima de 4%. 

CONFIRA OS TOP 5 CLUBES 
DE CADA CATEGORIA: 

TOP 5 CLUBES DO CAMPEDNA- 
TO BRASILEIRO COM MAIOR 
NUMERO DE SEGUIDORES 
WU FLAMENGO 
2 CORINTHIANS 
3º SÃO PAULO 
4º PALMEIRAS 
5 SANTOS 

ENGAJAMENTO 

E instugrarm 

TOPS CLUBES DO CAMPEONA- 
TO BRASILEIRO COM MAIOR 
NÚMERO DE INTERAÇÕES 
1º FLAMENGO 
2º SÃO PAULO 
3º CORINTHIANS 
4º PALMEIRAS 
5º ATLÉTICO MINEIRO 

TOPS CLUBES DO CAMPEONA- 
TO BRASILEIRO COM MAIOR 
ENGAJAMENTO 
1º SÃO PAULO 
2º PALMEIRAS 
3º JUVENTUDE 
4º FLUMINENSE 
5º ATLÉTICO MINEIRO 
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A análise utilizou como base as páginas dos times da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. 



(A, 
da 
ão 
Ed] 

= 

[= 

dmazom 

e en? 

Za SPORTS3BES 

FOTO: DIVULGAÇÃO + ASSESSORIA: LUISA RENAUX 



série biográfica acompanha os triunfos 

| e desafios enfrentados pelo lendário jo- 

gador de futebol argentino, cuja estreia 

ocorreu em 29 de outubro exclusivamente no 

Amazon Prime Video, em mais de 240 países 

e territórios, com os primeiros cinco episódios. 

Novos episódios vão ao ar semanalmente no 

Prime Video a cada sexta-feira, levando ao 

final da temporada em 26 de novembro. 

“Maradona: Conquista de um Sonho” é es- 

trelada por Nazareno Casero (“Historia de un 

Clan”), Juan Palomino (“Magnífica 70”) e Nico- 

las Goldschmidt (“Supermax”) retratando Die- 

go Armando Maradona ao longo de sua vida e 

carreira prolífica, desde seu humilde início em 

Villa Fiorito, na Argentina, passando por sua 

carreira decisiva em Barcelona e Napoli, até 
finalmente retratar seu papel fundamental 

em levar a seleção argentina a vencer a Copa 

do Mundo no México, em 1986. Também com 

destaque na série estão Julieta Cardinali (“En 

Terapia; Valentin”), Laura Esquivel (“Patito 

Feo”), Mercedes Morân (“Diários de Motoci- 

cleta”; “Vosso Reino”), Pepe Monje (“Amor en 

Custodia”) e Peter Lanzani (“O Clã, O Anjo”). 

Produzida pela BTF Media, em coprodução 

com Dhana Media e Latin We, a série biográ- 

fica foi filmada em locações na Argentina, 

Espanha, Itália, Uruguai e México e apresenta 

10 episódios com uma hora de duração cada, 

capturando momentos-chave ao longo da vida 

e carreira da lendária estrela do futebol. 

A série é liderada 
por Alejandro Aimet- 

ta como showrunner 

e diretor dos epi- 

sódios filmados na 
Argentina, no Mé- 
xico e no Uruguai. 

Aimetta também é 
um dos roteiristas 

da série ao lado de 
Guillermo Salmerôn 

e Silvina Olschansky 

(ambos de “El Mar- 

ginal”). Roger Gual 

e Edoardo De Ange- 

lis dirigiram episó- 
dios na Espanha e 

na Itália, respectiva- 

mente. À produção 
executiva da série 
está sob a respon- 
sabilidade de Fran- 

cisco Cordero, Li- 

liana Moyano, Mari 

Urdaneta, Ricardo 

Coeto e Luis 

Balaguer. 
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MANO À MANO 
LOM LUXEMBURGO 

DIA DE APP Mano Brown recorda histórias como tor- 
cedor ao lado de Luxemburgo em Mano a 
Mano. Carreira, futebol brasileiro, política 
e racismo são alguns dos temas deste episó- 
dio inédito do podcast Original Spotify. 
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sétimo episódio do podcast Original 

Spotify Mano a Mano conta com a 

participação de Vanderlei Luxembur- 
go, um icone na história do futebol brasilei- 
ro. Uma das lembranças de Mano Brown na 

conversa com o técnico de futebol foi o Cam- 

peonato Brasileiro de 2002. “Eu vivi intensa- 
mente esse campeonato. Quando o Santos 

ganhou do Vasco, lembro de quase ter perdi- 

do um show naquele dia”, recorda o rapper, 

que é santista. 

Mano Brown e Luxemburgo relembram mo- 

mentos importantes na carreira do técnico e 

também discutem política, racismo e o jeito 
brasileiro de se fazer futebol. Na ocasião no 

comando do Cruzeiro, Luxa disse durante o 

papo que tem vontade de implementar um 

treinamento tipicamente brasileiro em al- 

gum momento de sua carreira. 

“Meu objetivo é montar uma estrutura mi- 
nha onde compartilho o meu conhecimento. 

A minha ideia é fazer cursos de técnico para 

brasileiros dentro da nossa cultura, da nossa 

essência, ensinar para essas pessoas a fazer 

um treinamento desde os oito anos até a ca- 

tegoria profissional, mostrar para eles como 

é que se forma um jogador.” 
O podcast Original Spotify Mano a Mano, 
conduzido por Mano Brown, vai ao ar toda 

quinta-feira. Ao todo, são 16 episódios com 

um papo reto com personalidades do espor- 

te à política, da música à religião. O episódio 

com o técnico de futebol Vanderlei Luxem- 

burgo já está disponível. 

Luxemburgo tam- 

bém comentou so- 

bre seu tempo como 

técnico do Santos. 

“O Brasil não enal- 

tece, não reconhe- 

ce e não perpetua 

algumas coisas. O 
Santos e Botafogo 

têm que ser perpe- 

tuados porque são 

os clubes mais co- 

nhecidos do mundo 

e os que os maiores 

jogadores do mun- 

do jogaram, como 

o Pelé [Santos] e o 

Garrincha [Botafo- 
So|. (...) Eu, quando 

fui ao Santos, como 

sou da bola e respi- 

ro a bola, pensava 

que ia dirigir o time 

com os maiores jo- 

gadores. Eu era ma- 
luco para estar lá 
logo”, revelou Luxa. 
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APPBE BRAVE. 
PLATAFORMA É 
VOLTADA AO BEM-ESTAR 
E SAÚDE FITNESS 

DIA DE TREINO 
Alimentado pela tecnologia de Inteligência 
Artificial (IA), aplicativo chega às plataformas 
iOS e Android com uma gama de treinos, 
sugestões de cardápio e conteúdos 
personalizados de acordo com o usuário. 
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Covid-19 promoveu uma verdadei- 

A: revolução nos hábitos de vida da 

população global. E entre os seg- 
mentos que tiveram destaque nesse mo- 

mento sem precedentes, os aplicativos 

voltados a exercícios físicos e controle 

da alimentação se tornaram febre entre 

aqueles que desejavam manter o ritmo 

de treinos ou ainda iniciar uma rotina de 

práticas sem sair de casa. Outras plata- 
formas, voltadas ao equilibrio da saúde 

mental, também conquistaram pessoas 

em busca de equilibrio. 
Foi de olho nesse mercado em ex- 

pansão - e que deve seguir em alta no 
pós-pandemia - que a apresentadora e 

empresária Sabrina Sato, por meio do es- 

critório Sato Rahal - que tem como sócios 

seus irmãos Karina e Karin - se uniu ao 

marido, Duda Nagle, e ao personal físico 

do casal, Marcio Lui, para mergulhar no 

universo dos apps de bem-estar. Juntos, 

eles se tornaram sócios do app Be Brave, 

uma plataforma de saúde integral já dis- 
ponível para download nas versões iOS e 

Android. 

O novo negócio é uma evolução do 

modelo de consultoria online criado em 

2019 pelos profissionais de saúde Gabi 

Dezan (fisioterapeuta, educadora fisica 

e bicampeã mundial de fisiculturismo), 

“Daniel Dezan (nutricionista, mestre em 

Treino em Alto Rendimento e doutorando 

em Educação Física e Desporto) e Isa- 

dora Cambraia (psicóloga e Mestre em 

Análise do Comportamento), e pelos em- 
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DIA DE TREINO 

presários Gabriel Veloso Cambraia 

(especialista em tecnologia) e Car- 

los Arruda (publicitário com ampla 
experiência em gestão de negócios). 
Com mais de 5.700 assinantes em 

vários países do mundo, entre eles 

Estados Unidos, China, Japão, Aus- 

trália, Turquia e diversas regiões da 

Europa, a plataforma web based de- 

senvolvida pelos sócios-fundadores 

passou por evoluções para se tornar 

um aplicativo e, com a chegada de 

Sabrina, Duda e Marcio ao pool de 

investidores, avança para fortalecer 

sua presença no Brasil. 

Para a apresentadora, o app é a 

sincronia perfeita para quem dese- 

ja, em um único clique, obter rotinas 

de treinos, equilibrio nutricional, 

orientações de controle emocional 
e tantas outras dicas importantes 

para sua saúde. “É a união desses 
pilares traduzidos em uma platafor- 

ma digital única e inovadora. Muita 

gente me acompanhou diariamente 

em lives de exercícios no início da 
pandemia e agora juntos novamente 

podemos nos exercitar e cuidar da 

mente e bem-estar”, comenta. 

Duda Nagle, adepto a uma rotina 

incansável de treinos, traduz o app 

como um grande aliado no proces- 

so de desenvolvimento para uma 

vida mais saudável. “Be Brave une a 

tecnologia e diversos recursos para 

quem quer se manter motivado a 

buscar a saúde, boa forma, condicio- 

namento físico e mental, com aulas 

de nutrição e exercícios físicos para 
qualquer hora e lugar”, avalia. 

A opinião é compartilhada por 

Marcio Lui, que ressalta a importân- 

cia do incentivo a uma melhor qua- 

lidade de vida. “É uma forma fácil 

de mexer o corpo trazendo todas as 

informações necessárias (treinos, 

guia nutricional e cursos) na palma 

da mão”, ressalta o treinador físico 

de Sabrina e Duda, que traz a meto- 

dologia de treinos do casal Sato Na- 

gle exclusivamente para o app. 

FUNCIONALIDADES ALIADAS 
À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

O novo app Be Brave reúne con- 

teúdos adequados a diversos perfis 
pessoais e objetivos a serem alcan- 

cados. Por meio da estratégias tec- 

nológicas de Inteligência artificial, 

ele “aprende” com seus usuários 

em todo o mundo quais conteúdos, 
incluindo exercícios, treinos, aulas, 

materiais de suporte e cardápios, 

correspondem melhor as caracteris- 

ticas e objetivos dos diferentes tipos 

de usuários. Com isso, o Be Brave 

cria formas de ativação para que o 

usuário tenha uma experiência de 

uso mais próxima e pessoal, man- 

tendo o estimulo para que siga pro- 

gredindo com apoio da ferramenta. 
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lação ou funcional: há alternativas 
para quem prefere se exercitar dan- 

cando ou relaxar fazendo aulas de 
yoga. E esses são apenas exemplos 

das inúmeras modalidades disponí- 

veis, voltadas a todos os gostos e 

necessidades particulares. 

Outros dos diferenciais dessas au- 

las é que elas são de curta duração 
e podem ser feitas sem a presença 

de acessórios específicos, tais como 

pesos, barras ou equipamentos pro- 

fissionais. Você pode praticar sua 

atividade física dedicando apenas 
alguns minutos do seu dia. 

Os cuidados com a mente não 

ficam de fora do Be Brave. Vários 

vídeos abordam temas ligados a 
inteligência emocional, aspecto 

importante que determina não so- 
mente o alcance das metas de ema- 

grecer, ficar com o corpo mais em 

dia ou se alimentar melhor. 

Um dos pontos altos do app da 

Be Brave é a parte de alimentação. 
Por meio das estratégias computa- 

cionais avançadas, pautadas por 

machine learning, o assinante con- 

segue montar um cardápio persona- 
lizado de acordo com suas necessi- 

dades, substituindo alimentos sem 

desequilibrar a alimentação. Cada 
alimento é calculado no seu cardá- 



pio. Quando algum item não está 
disponível naquele momento ou não 
há vontade de consumio, o aplicati- 

vo ajuda a escolher opções de subs- 
tituição que podem ser consumidas 
e calcula automaticamente a quan- 

tidade recomendada ao caso. 
Você tem restrições alimentares? 

É intolerante à glúten, lactose, ao 
amendoim? Adota uma dieta vega- 
na, vegetariana ou carnívora? O app 
traz soluções que se ajustam a es- 
sas necessidades e também enten- 
de que se um item do cardápio for 
por três vezes excluído da lista de 
sugestões, não deve mais ser apre- 
sentado no cardápio padrão daque- 
le perfil. 

Os roteiros alimentares não são 
eternos. Eles podem ser alterados a 

cada 15 dias e trazer novas opções 
de alimentos para uma nova rodada 
de alimentação saudável. Isso tam- 
bém mostra que é possível adotar 

uma alimentação correta e variada 
com o que tem no armário e se exer- 
citar onde, como e quando puder, 

em qualquer fase da vida. 
Único app disponível no mercado 

que une alimentação saudável, roti- 
na de treinos e técnicas de controle 

da ansiedade em um único serviço, 

o Be Brave chega ao mercado com 
um custo mensal por assinatura de 

USS 14,90 - em torno de R$ 80,00/ 
mes. 
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ma nova iniciativa do departa- 

mento de audiovisual de LaLi- 

ga para introduzir uma câmera 

lateral de última geração nas trans- 

missões da jornada fez com que a 

liga ganhasse o Prêmio de Inovação 

no Prêmio SPORTEL 20241. 

A premiada tecnologia das roda- 

das, introduzida com o parceiro de 

transmissão MEDIAPRO, foi projeta- 

da para aproximar os fas de futebol 

mais do que nunca dos jogadores 

e para melhorar a experiência de 

transmissão dos fãs. O Prêmio de 

Inovação no Prêmio SPORTEL reco- 
nhece uma sequência esportiva que 

mostra inovação em produção, ima- 

gem e tecnologia. 

As imagens nunca vistas antes 

no futebol ao vivo são produzidas 

graças a uma câmera cinematográ- 

fica leve e sem espelho montada 

em uma Steadicam que é operada 

dentro do estádio e conectada para 

transmissão ao vivo por meio de um 

link sem fio. A dualidade da câmera 

permite uma aparência cinemato- 

gráfica mais comumente vista em 

vídeo e jogos, e uma aparência de 

transmissão mais vista em cobertu- 

ra de esportes. 

A câmera usada pela MEDIAPRO 

para esta produção é um formato 

SONY Venice FF GK com abertura 

Prime Lens T1.5 com um link de 12G 

4K e curva de cor HDR em BT 2020. 

Para alternar do modo de transmis- 

são para o modo de cinema com 

profundidade de campo mínima, 

LaLiga utiliza o filtro ND variável CI 

NEFADE, que permite que essa mu- 

dança seja progressiva e perceptível 

pelos visualizadores. 

Falando sobre a vitória, Melcior 

Soler, Chefe do Departamento de Au- 

diovisual de LaLiga, disse: “Estamos 

muito satisfeitos por termos vencido 

o Prêmio SPORTEL, pois ele reconhe- 

ce nosso desejo constante de melho- 

rar a experiência de visualização de 

nossos fas. A primeira ativação na 

temporada passada foi um sucesso 

tão estrondoso que se tornou um pa- 

drao em todos os nossos principais 

jogos em todas as rodadas desde 

então. Temos orgulho de estar na 

vanguarda em tecnologia e inovação 

com a MEDIAPRO e sermos reconhe- 

cidos em um prêmio tão notável é 

uma conquista maravilhosa”. 

LaLiga possui 14 estádios com cá- 

meras aéreas, todos oferecendo uma 

visão única do jogo, além de drones 

para outras tomadas aéreas, replays 

em 360 ' em 8 de seus estádios, en- 

tre outras tecnologias audiovisuais 

de ponta que proporcionam uma vi- 

são única experiência de televisão. 



BEYOND STATS 
PROJETO AVANÇADO DE 
ANALISE DE FUTEBOL 
FORNECE INSIGH TS 
DETALHADOS SOBRE O JUGO 

A iniciativa oferece aos 
2,8 bilhões de fãs globais de 
LaLiga Santander acesso a novas 
métricas interessantes por meio 
dos relatórios semanais de pré- 
“jogo do Beyond Stats. 
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aLiga e Microsoft uniram forças 

para lançar Beyond Stats, uma 

iniciativa avançada de estatísti- 

cas de futebol envolvendo um portal 

da web voltado para os torcedores 

que vai revolucionar a experiên- 

cia dos torcedores por meio de big 

data. Com inteligência artificial e re- 

cursos de aprendizado de máquina 

fornecidos pelo Microsoft Azure, o 

Beyond Stats apresenta análises de 

grandes quantidades de estatísticas 

dinâmicas de dias de jogo da ferra- 

menta Mediacoach da LaLiga Tech. 

A LaLiga Tech é uma empresa espe- 

cializada em soluções de tecnologia 

que atua no setor de esportes e en- 

tretenimento e começou a operar 

Barcelona 

em 2021 sob a égide de LaLiga. 

Beyond Stats faz parte da estra- 

tégia global de engajamento dos 

torcedores da LaLiga e oferece con- 

teúdo gratuito e análise para cada 

rodada de LaLiga Santander em 

inglês e espanhol. O Beyond Stats 

em breve se estenderá a transmis- 

são de televisão, destacando as 

métricas ao longo do jogo. Além do 

Beyond Stats, a LaLiga e a Microsoft 

estão liderando uma transformação 

visionária da indústria do futebol, 

desenvolvendo em conjunto aplica- 

tivos adicionais da Microsoft a mé- 

dio e longo prazo. 

“O portal Beyond Stats nos ofere- 

ce um vínculo direto com os apoiado- 



res e representa um passo claro em 

direção a uma nova era do entrete- 

nimento: a integração interativa da 

experiência digital com o ambiente 

audiovisual. Mediacoach é uma pla- 

taforma de análise de futebol que 

tem evoluído constantemente na 

última década e, graças as possi- 

bilidades oferecidas pelo Microsoft 

Azure, agora podemos oferecer aos 

fas um conjunto de métricas que 

antes estavam disponíveis apenas 

para aqueles diretamente envolvi- 

dos na indústria, como os próprios 

clubes. Agora, os torcedores podem 

evoluir de espectadores passivos 

a participantes ativos no jogo”, co- 
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mentou Miguel Angel Leal, diretor- 

-geral da LaLiga Tech. 

“Estamos muito satisfeitos com 

o produto que alcançamos com o 

Beyond Stats. É muito valioso ser 
capaz de oferecer aos fas de todo 

o mundo o nível de detalhes obti- 

do por meio da aplicação de inteli- 

gência artificial e aprendizado de 
máquina na vasta quantidade de 

dados gerados durante um jogo. 

Continuaremos a trabalhar com a 

LaLiga Tech para buscar mais ino- 

vações neste campo e otimizar as 

vantagens oferecidas pela nuvem”, 

observou Rebeca Marciel, líder co- 

mercial da Microsoft Espanha. 
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VINTE E UMA NOVAS 
METRICAS QUE OFERECEM UMA 
COMPREENSÃO APROFUNDADA 
DA AÇÃO EM CAMPO 

O novo portal Beyond Stats ofe- 

rece muito mais do que as métricas 

padrão que os fãs normalmente têm 

acesso e captura uma grande quanti- 

dade de dados, que são gerados em 

tempo real durante cada jogo graças 

as câmeras de perímetro fixo de alta 

resolução para rastreamento óptico, 

dos quais há até 19 instalados em 

cada estádio de LaLiga Santander. 

Essas câmeras seguem as posições 

da bola, dos jogadores e dos árbitros 

El na RR 

di ua] nm ') 

o E PROI FUN NDOS DA di, Ô 
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e registram seus posicionamentos 

com imensa precisão a uma taxa de 

tirar o fôlego de 25 vezes por segun- 

do para render mais de 3.500.000 

estatísticas por jogo. 

A próxima etapa do processo é a 

plataforma Mediacoach, que tam- 

bém é suportada por tecnologia Mi- 

crosoft, processar os dados brutos 

coletados pelas câmeras e gerenciá- 

-jos com o uso de duas tecnologias: 

e TRACKING: que se baseia nos da- 

dos posicionais coletados pelas cà- 

meras e permite a geração de mé- 

tricas, como o número de sprints, 

velocidades máximas e distâncias 

percorridas. 

ATO 
JUGADOR 

STOP 
| JUSADOR 



DIA DE LALIGA 

Usando a plataforma Mediacoach, que faz par- 
te do portfólio de soluções de LaLiga Tech e com 
tecnologia de inteligência artificial e aprendiza- 
do de máquina do Microsoft Azure, o Beyond 
Stats mostra e fornece aos clubes e fãs de LaLiga 
Santander acesso a 21 novas métricas. 
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e EVENTING: que registra os prin- 

cipais incidentes técnicos / táti- 

cos, incluindo tiros, cruzamentos 

para a área, mudanças direcio- 

nais, substituições, faltas e im- 

pedimentos. 

Uma vez que os dados tenham 

sido processados pela equipe 

multidisciplinar de especialistas 

de LaLiga por meio de proces- 

sos de aprendizado de máquina 

e inteligência artificial, que são 

alimentados pela tecnologia Mi- 

crosoft Azure, novos algoritmos 

são criados que permitem a vi- 

sualização das métricas que os 

apoladores podem acessar atra- 

vés do Beyond Portal de estatis- 

ticas. 

O número médio de jogado- 

res envolvidos em uma posse de 

bola, movimentos que terminam 

em um chute a gol, taxa de suces- 

so no primeiro passe feito após a 

recuperação da bola (passe de 

segurança), dribles que rompem 

a linha defensiva, o número de 

recuperações que produzem um 

ataque que envolvam vantagem 

numérica ou a possibilidade de 

um chute terminar em gol são 

apenas algumas das estatísticas 

que os adeptos poderão consul- 

tar antes de cada rodada. 
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aLiga e Socios.com, fornece- 

dora líder de soluções de Fan 

Engagement  impulsionadas 

por blockchain para a indústria de 

esportes e entretenimento, anun- 

ciaram um acordo que fará com 

que os criadores de Fan Tokens se 

tornem Global Fan Engagement 

Partner da principal liga espanhola. 

Socios.com e LaLiga trabalha- 

rao juntas para criar novas opor- 

tunidades para os mais de 800 

milhoes de fas globais da liga se 

engajarem ativamente com a mar- 

ca por meio das soluções de tec- 

nologia de blockchain de ponta da 

plataforma. 

Esta parceria dará aos fãs do 

LaLiga Santander a chance de se 

aproximarem mais do que nunca 

de seus heróis, independentemen- 

te de onde estejam localizados no 

mundo, e de ter acesso a recom- 

pensas exclusivas, como produtos 

oficiais, camisetas autografadas, 

ingressos grátis e outras oportuni- 

dades únicas. 

Impulsionado pela crença cen- 

tral de que a transição de fas passi- 

vos em fas ativos é essencial para 

o futuro do esporte, o Socios.com 

é uma plataforma direta ao con- 

sumidor (D2C) que alavanca a tec- 

nologia blockchain para fornecer 

às organizações esportivas líderes 

mundiais as ferramentas para en- 

gajar e monetizar suas bases de 

fas globais. 

Desde sua criação, em 2019, a 

Socios.com tem aprimorado a Fan 

Experience em toda a indústria es- 

portiva global por meio de Fan To- 

kens, ativos digitais colecionáveis 

que fornecem aos proprietários 

acesso a direitos de voto em enque- 

tes, prêmios VIP, promoções exclu- 

sivas, fóruns, jogos e competições 

da Socios.com. 

Mais de 40 organizações espor- 

tivas líderes globais em 20 países e 

sete esportes diferentes lançaram 

seu Fan Token oficial no aplicati- 

vo Socios.com, lar de uma comu- 

nidade global crescente de quase 

1,3 milhão de fas de esportes. A 

lista inclui os clubes de LaLiga 

Santander, FC Barcelona, Atlético 

de Madrid, Valencia CF e Levante 

UD, bem como outros gigantes do 

futebol em todo o mundo, como 

os brasileiros Corinthians e Atléti- 

co Mineiro, Flamengo, equipes de 

Fórmula 1, organizações de es- 

portes e marcas de artes marciais 

mistas, entre outros. 

Fan Tokens se consolidaram 



como uma das fontes de receita 

de crescimento mais rápido para a 

indústria do esporte, gerando mais 

de $ 200 milhões em lucros para a 

rede global Socios.com em pouco 

mais de dois anos desde que o pri 

meiro token foi lançado. 

A parceria com a LaLiga, a pri 

meira grande liga de futebol a ade- 

rir à plataforma, representa um 

novo marco para a Socios.com e 

reforça a sua posição na Espanha, 

um país estratégico onde a empre- 

sa está prestes a inaugurar os seus 

novos escritórios. O acordo tam- 

bém reafirma a posição da Socios. 

com como líder global de soluções 

de engajamento de fas impulsiona- 

das por blockchain para a indústria 

esportiva. 

Alexandre Dreyfus, fundador e 

CEO da Socios.com, disse: “Esta- 

mos muito entusiasmados e orgu- 

lhosos de fazer parceria com LaLi- 

ga, uma das maiores marcas do 

esporte global, com mais de 800 

milhões de fas em todo o mundo 

e lar de clubes lendários que aju- 

daram a escrever a história do fu- 

tebol”. 

“A parceria com a LaLiga nos 

permitirá dar mais um passo em 

nossa missão de trazer uma nova 

era de engajamento global dos fas, 

onde os fas não são mais especta- 

dores, mas sim participantes ati- 

vos e com poder”, explica. 

“Não é por acaso que LaLiga se 

tornou a primeira grande liga eu- 

ropeia de futebol a fazer parceria 

com o Socios.com. Nos últimos 

anos, eles ganharam a reputação 

de ser uma das marcas mais ino- 

vadoras no esporte, liderando o ca- 

minho para organizações em todo 

o mundo em termos de abraçar a 

inovação e alavancar novas tecno- 

logias. Essa parceria é mais uma 

demonstração de sua ousadia e li- 

derança”. 

“Em LaLiga, temos o prazer de 

fazer parceria com a Socios.com, 

uma das líderes globais em solu- 

ções de engajamento de fas para 

a indústria esportiva. Graças a este 

acordo, todos os nossos fas ao re- 

dor do mundo poderão se conectar 

mais ativamente com seus joga- 

dores e times favoritos. Para nós é 

uma forma de nos aproximarmos 

deles e de lhes oferecermos novas 

experiências”, finaliza Oscar Mayo, 

Diretor Executivo da LaLiga. 
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essi assinou contrato com 

o PSG na transação mais 

espetacular em anos. O Pa- 

ris Saint-Germain comunicou a im- 

prensa que o jogador receberia “fan 

tokens” como parte do pagamento. 

Aquela altura, meados de agos- 
to, o valor de mercado desses to- 

kens triplicou. Algo de novo estava 

acontecento. Dias depois, a Juven- 

tus entrou em campo para enfren- 

tar a Atalanta num amistoso de 

pré-temporada. Nas mangas de seu 

uniforme, havia a publicidade de 

seu próprio token: o $JUV, lançado 

em parceria com o Socios.com, a 

mesma empresa que acompanha- 

S socios com 

fi y | | = | pisa PE: 
| 4 

] fi 

| | nd q “a 

= a 
— diam 

b 

= 
da li 

a 

va o PSG. Depois vieram Barcelona, 

Inter de Milão, Roma, City... 

Atualmente, o Socios.com tem 

mais de 70 entidades esportivas 

sob contrato, incluindo gigantes 

do futebol europeu e também do 

Brasil. O Atlético-MG foi o primeiro 

clube brasileiro a entrar no projeto. 

Corinthians, Flamengo e São Pau- 

lo vieram na sequência. 

O fan token é um criptoativo que 

dá direito a participar em votações, 

como, por exemplo, nos jogadores 

que irão para a entrevista coletiva 

antes do jogo. Esse é um exemplo 

recorrente. De acordo com a quan- 

tidade de tokens que tiver, o torce- 
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Wa R É E) | < 
Né] a, = ig ud do 

" E, die “dd = cg HR 
E = Os E e pn y (sem 

SASR II SPSG II EGAL | SJUVI SBAR 

SCHZ 

45 SF 



dor terá maior ou menor influência 

na decisão. As votações serão rea- 

lizadas dentro da plataforma do 

Socios.com. 

Na verdade, o token pode ser 

comprado e vendido em um mer- 

cado digital. Ele tem autenticidade 

garantida por sistema de block- 

chain, e ele tem valor de merca- 

do que flutua conforme a oferta e 

demanda, ditada pelos usuários/ 

mercado. O torcedor pode investir 

em qualquer fan token de um clu- 

be, e revendeê-los no próprio site do 

Mercado Bitcoin. Se houver muita 

gente comprando, o valor sobe. E 

vice-versa. 

Eras À Ralo 4 |] 
rr edoamã, Pá Tom 

Para adquirilos, o consumidor 

precisará gastar dinheiro de verda- 

de - reais, dólares e euros. Mas a 

operação não é feita diretamente 

com essas moedas. Primeiro, ele 

precisa comprar criptomoedas 

aceitas em mercados digitais. O 

Socios.com tem uma própria, a 

Chiliz. Com CHZ na carteira, os to- 

kens podem ser comprados. 

Mas atenção! O fan token não é 

uma criptomoeda. Não existe ne- 

nhuma possibilidade de comprar 

produtos ou serviços com esses 

ativos. A única finalidade deles é 

permitir a participação nas vota- 

ções que serão elaboradas na pla- 
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taforma por clubes e parceira. 

Os tokens podem ser revendi- 

dos. Os tokens também estão lis- 

tados em mercados digitais ao 

lado de criptomoedas. Mas eles 

se caracterizam como ativos, por 

mais genérica que seja a palavra. 

Uma vez assinado o contrato 

com os clubes, a parceira poe to- 

kens à venda. A primeira emissão 

é chamada de FTO - “fan token 

offering”, ou oferta de fan token. 

Nessa primeira emissão, as quan- 

tidades de criptoativos podem va- 

riar, mas no Brasil o padrão foi de 

850 mil tokens por vez, com exce- 

ção do Flamengo. A um custo de 
dois dólares cada, em poucas ho- 

ras, essa venda gerou US$ 1,7 mi- 

lhão nas estreias de Atlético-MG e 

Corinthians. 

Tanto nessa emissão inicial, 

quanto em todas as vezes seguin- 

tes em que o Socios.com colocar 

tokens novos no mercado, o clube 

tem direito a 50% do valor. Na lar- 

gada, portanto, os brasileiros arre- 

cadaram US$ 850 mil cada, valor 

próximo dos R$ 5 milhões no câm- 

bio atual. Já o $MENGO bateu re- 
corde no Brasil (veja a seguir). 

Danilo Fratangelo, gerente de 

inovação do Corinthians, disse que 

o acordo previa a emissão de 20 

milhões de tokens. No Atlético-MG, 

o contrato estipula 10 milhões. 

Não adianta prever a arrecadação 

com base nos valores iniciais, por- 

que, com a flutuação, o valor do 

token varia. 

À medida que o valor do fan to- 
ken sobe, por qualquer motivo que 

gere mais demanda, como a con- 

tratação de um jogador, o título de 

um campeonato nacional ou inter- 

nacional, a socios.com, em parce- 

ria com o clube, pode disponibili- 

zar mais tokens no mercado para 

faturar novamente. 

Adicionalmente, toda vez que 

usuários fizerem transações de to- 

kens entre eles, o clube terá direito 

a 0,25% do valor. 

Da maneira como o negócio foi 

estruturado, são muitas as seme- 

lhanças entre esses criptoativos e 

modalidades de investimento tra- 

dicionais. Quem acompanha as 

variações de cotações da própria 

Bolsa de Valores, por exemplo, 

pode lucrar com a “especulação” 

do valor de mercado dos tokens, 

ou seja, “comprar na baixa e ven- 

der na alta”. 
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Gráfico diário de desempenho dos quatro principais fan tokens 
de clubes europeus. Fonte: Trading View 

CRÍTICAS 
Apesar do sucesso financeiro e de marketing, os 
fan tokens têm recebido críticas por expor os tor- 
cedores as particularidades do volátil mercado 
de criptomoedas. Torcedores do Leeds United, 
que também fechou uma parceria com a Socios. 
com, por exemplo, divulgaram um manifesto em 
clara oposição à iniciativa. Eles afirmam que há 
outras formas de engajar os fãs sem recorrer à 
monetização, especialmente "quando a moneti- 
zação está vinculada a criptomoedas." 
“Tokens vendidos a preços baixos podem ser 
justificados como uma forma divertida e de 
baixo risco de interagir com o clube; no entanto, 
os fãs podem ser persuadidos a levar a lealdade 
a níveis extremos e indivíduos vulneráveis podem 
acabar se expondo além dos seus limites.” 
O manifesto defende que o clube não deveria 
lançar seu fan token sem antes oferecer as 
orientações pertinentes aos torcedores, assim 
como alertá-los sobre o risco associado a inves- 

EAR” 

timentos em criptomoedas. Torcedores do West 
Ham, outro clube inglês, já haviam se posiciona- 
do contra a emissão de tokens de torcedor pelo 
clube. 
Em resposta aos questionamentos, o co-funda- 
dor da Socios.com, Alexandre Dreyfus, justifi- 
cou o sucesso da parceria da empresa com os 
clubes: a geração de novas fontes de receita 
para o futebol. “Eu entendo por que as pessoas 
nos contestam, mas é exatamente pelo mesmo 
motivo que os clubes gostam de nós, porque eles 
veem isso como uma receita incremental”, afir- 
mou ele ao The Telegraph. E acrescentou ainda: 
“Os fan tokens não estão canibalizando ne- 
nhuma outra receita que os clubes têm e isso é 
importante. Não toca em ingressos, não toca em 
merchandising - é uma receita adicional para um 
novo tipo de consumidor, que são os fãs digitais 
do clube em todo o mundo”. 
Inevitavelmente, a cotação dos fan tokens é 
influenciada por questões relacionadas ao dia a 
dia dos clubes e pelas conquistas. 
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Flamengo alcançou uma enor- 

me procura no lançamento 

de seu Fan Token $MENGO. 

O custo individual foi de 2 dólares 

(cerca de R$ 11,00). De acordo com 
a empresa Socios.com, local vir- 

tual das vendas, 1.5 milhão de fan 

tokens foram vendidos em tempo 

recorde no mundo: 12 minutos, ge- 

rando uma receita de mais de 8 mi- 

lhões de reais. 

Até a plataforma da Socios.com 

apresentou instabilidade e não con- 

cluiu o processo de alguns interessa- 

dos. É bom destacar que Fan Tokens 

não são criptomoedas e, de acordo 

VENDIDOS EM TZ 

DE FAN TOKENS 
MINUTOS 

=== 
e ——— 

com especialistas, não são recomen- 

dados serem tratados como investi- 

mento, mas, sim, como ativos digi- 

tais colecionáveis, que, nesse caso, 

permitirão aos donos o direito de 

votar em enquetes, ganhar recom- 

pensas VIP, participar de promoções 

exclusivas, obter recursos de realida- 

de aumentada e participar de chats. 

Os donos dos Fan Tokens $MENGO 

também podem mostrar o quanto sa- 

bem sobre o Mengão, participando de 

um quiz do Flamengo no app da “So- 

cios.com”, valendo camisas autografa- 

das e produtos oficiais do clube, além 

de outras promoções e interações. 
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Atlético-MG, o primeiro clube 

brasileiro a lançar FTOs, alcan- 

çou um feito bastante expres- 

sivo. À equipe mineira ultrapassou 

a quantia levantada pelo Barcelo- 

na, da Espanha. A comercialização 

aconteceu pela plataforma Socios. 

com, a mesma adotada por diversos 

times de futebol de todo o planeta 

nos últimos meses. 

O Galo registrou a venda de 850 

mil tokens pelo valor de dois dólares 

cada (cerca de 11 reais por unidade 

na cotação atual). O processo foi di- 

vidido em dois lotes, um contendo 

600 mil $GALO e outro de 250 mil. 

O resultado foi amplamente fes- 

tejado pelo Atlético-MG, uma vez 

que conseguiu esgotar dois FTOs. 

Algo inédito para a plataforma So- 

cios até então. É importante frisar 
que o Atlético-MG conta com direito 

a embolsar a metade do valor dos 

tokens, cerca de R$ 4,7 milhões. 

O portador do fan token do Atlé- 

tico tem direito a participar de algu- 

mas decisões de pequenos impac- 

tos para o clube, algo que é comum 

neste tipo de relação dos torcedo- 

res dos outros clubes. 

“Sem palavras! Muito obrigado a 

todo mundo que comprou $GALO. Fo- 

ram 850k fan tokens vendidos. Nosso 

FTO foi o sexto maior da história em 

volume de dinheiro, US$1,7 milhão, 

empatado com o Manchester City e à 

frente do Barcelona”, afirmou o dire- 

tor de inovação do Galo, Felipe Ribbe. 
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CORINTHIANS 

ativo digital do Corinthians 

ultrapassou a faixa dos R$ 
17 milhoes em vendas. Uma 

unidade do “$SCCP” (nome dado 

ao fan token do clube) era vendida 

inicialmente por R$ 10,50 à época. 

Atualmente, estima-se que o ativo 

é cotado em cerca de R$ 16,50. 

O fan token do Corinthians re- 

presentou mais de 25% de todas 

as transações do dia na plata- 

forma do Mercado Bitcoin — que 

também negocia ativos do Barce- 

lona, Juventus, PSG, Roma, Milan 

e Manchester City. Mais de 10 mil 

usuários investiram na novidade. 

A plataforma Socios.com disponi- 

bilizou 850 mil unidades do $SCCP 

no mercado. Torcedores de mais de 

150 países esgotaram o token em 

apenas duas horas, o que fez com 

que o ativo se tornasse o segundo 

mais bem-sucedido na história. Se- 

gundo Paco Roche, RP Manager da 

Socios, isso reforça o potencial glo- 

bal da marca Corinthians. 

Ão todo, as negociações gera- 

ram uma quantia de R$ 8,79 mi- 
lhoes. Apesar de não divulgar a 

sua porcentagem no acordo, o clu- 

be pode ter embolsado pelo me- 

nos 50% do montante. 

Reinaldo Rabelo, CEO do Merca- 

do Bitcoin, aponta que consideran- 

do o “nível de negociação”, o token 

do Corinthians ainda manterá “um 

volume expressivo” de vendas por 

muito tempo. 
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Sao Paulo anunciou um 

acordo com Socios.com 

para o lançamento de seus 

fan tokens. A parceira foi realizada 

com a empresa que é especialista 

em criptoativos e os fan tokens de- 

vem ser disponibilizados em breve 

pelo clube. 

Alêm do São Paulo, Atlético-MG, 

Corinthians e Flamengo também 

possuem um vínculo com a em- 

presa, que mantém contrato com 

outros 70 times ao redor do pla- 

neta, contando com grandes equi- 

pes, como a Juventus, o Barcelona 

e o PSG. 

Sem prazo divulgado, a parceria 

entre a Socios.com e o São Paulo 

pode também render muito dinhei- 

ro ao clube. Nos outros contratos 

da empresa com times brasileiros, 

50% do valor de cada fan token 

emitida pertence aos clubes, além 

de 0,25% de todas as transações 

feitas entre a torcida. 

O modelo de negócio do vínculo 

permitiu ao Atlético-MG e ao Co- 

rinthians somarem 1,7 milhão de 

dólares cada nas estreias de seus 

tokens. O valor do token é de dois 

dólares. O São Paulo, porém, deve 

ter uma novidade em sua parceria. 

Diferentemente dos outros clubes, 

o Tricolor deve ter a promoção dos 

fan tokens estampada em parte 

do uniforme de jogo. 

Os fan tokens chegaram para 

mudar de vez a cara do jogo. 
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