Detalhes Financeiros
Token da Vila (MBSANTOS01)

Oportunidade
O Santos Futebol Clube e MBDA Digital Assets viabilizaram a possibilidade dos torcedores
adquirirem um ativo digital representativo de cessão dos créditos decorrentes do direito do
Mecanismo de Solidariedade da FIFA.
O ativo digital é baseado em uma cesta de jogadores sobre os quais o clube detém tais
direitos:

Neymar

Rodrygo

29 anos

Atacante

Gabriel Barbosa

20 anos

Atacante

24 anos

VALOR

% NO MECANISMO

VALOR

% NO MECANISMO

VALOR

PAÍS

TIME

PAÍS

TIME

PAÍS

100.000.000,00 €

França

3,66%

Paris Saint
Germain

Alex Sandro

35.000.000,00 €

Espanha

1,94%

Real Madrid

Emerson Palmieri

30 anos

Lateral

26 anos

Lateral

26.000.000,00 €

Brasil

VALOR

% NO MECANISMO

VALOR

PAÍS

TIME

PAÍS

TIME

PAÍS

Itália

Juventus

14.000.000,00 €

Inglaterra

2,59%

Chelsea

3,50%
TIME

Flamengo

23 anos

% NO MECANISMO

0,71%

% NO MECANISMO

Caio Henrique

VALOR

20.000.000,00 €

Atacante

12.000.000,00 €

França

Lateral
% NO MECANISMO

2,34%
TIME

Monaco

Kaio Jorge

Lucas Veríssimo

19 anos

Atacante

25 anos

Zagueiro

Alan Patrick
29 anos

VALOR

% NO MECANISMO

VALOR

% NO MECANISMO

VALOR

PAÍS

TIME

PAÍS

TIME

PAÍS

12.000.000,00 €

Itália

2,11%

Juventus

Yuri Alberto

8.000.000,00 €

Portugal

2,37%

Benfica

Jean Lucas

20 anos

Atacante

8.000.000,00 €

Ucrânia

22 anos

Meia Central

VALOR

% NO MECANISMO

VALOR

PAÍS

TIME

PAÍS

TIME

PAÍS

Brasil

Internacional

4.500.000,00 €

França

1,27%
TIME

Shakhtar
Donetsk

28 anos

% NO MECANISMO

2,51%

% NO MECANISMO

Gustavo Henrique

VALOR

6.000.000,00 €

Meia Central

0,19%

Monaco

2.600.000,00 €

Brasil

Zagueiro
% NO MECANISMO

3,08%
TIME

Flamengo

Os Meninos da Vila
O Santos Futebol Clube, fundado em 14 de abril de 1912 por um grupo de 39 jovens
estudantes e comerciários de Santos, é o time brasileiro mais conhecido do mundo, tanto
por sua rica história que conta com dois títulos mundiais e três Copa Libertadores da
América, quanto por praticar o futebol arte e pelo dom de revelar jovens talentos para o
mundo como Neymar, Rodrygo e o maior da história, simplesmente o Rei do Futebol: Pelé.
Com isso, o clube carrega consigo uma autêntica grife quando se trata da formação de
jogadores acima da média, numa cultura forjada no futebol técnico e ofensivo e na
experiência prática de dezenas de jogadores profissionais de elevada categoria que
criaram durante a história de vida do clube uma metodologia de formação de jovens
valores no Santos.

Como isso fortalece o clube?
Os créditos do mecanismo de solidariedade da FIFA não são considerados uma fonte de
receita certa para o clube formador, pois dependem da ocorrência de transferências
onerosas entre outros dois clubes, não tendo assim qualquer ingerência do Santos para que
negociações envolvendo atletas da cesta ocorram e gerem créditos aos token holders.
Desta forma, quando o Santos tokeniza e cede os direitos destes créditos em relação a uma
lista selecionada de jogadores que performam bem no mercado , ele compartilha estes
possíveis rendimentos, bem como os riscos de cenários onde as negociações ocorram em
valores inferiores ao projetado ou não ocorram por qualquer motivo.
Com isso, o clube adianta parte dos recursos através da tokenização das projeções de
mercado destes jogadores até o fim de suas carreiras, fortalecendo seu fluxo de caixa com
a venda destes tokens para o pagamento de suas dívidas, que é o objetivo central desta
operação nos termos do artigo 91, parágrafo único, item “b” do seu Estatuto Social.
Por meio do Mecanismo de Solidariedade estabelecido pela FIFA e pela legislação nacional,
o clube formador possui direito a uma porcentagem da venda de jogadores formados em
sua base e que não atuam mais no clube.

Transações Internacionais
Pelas regras da FIFA, aplicáveis às transações internacionais, o percentual poderá variar de
acordo com os anos passados no clube e a idade do jogador na época, podendo chegar a
até 5% do valor de uma transferência futura. O efeito do mecanismo é calculado à partir do
12º até o 23º aniversário do jogador, sendo calculada de acordo a tabela abaixo:
Aniversário
do jogador

% da Venda

por temporada completa

12° ao 15°

0,25%

16° ao 23°

0,50%

Assim, em caso de transferência futura, o Clube formador sempre receberá, do clube
adquirente do jogador, um percentual do valor da venda, que poderá variar conforme o
tempo que o atleta permaneceu no Clube.
Por exemplo, quando Neymar, consagrado atleta, foi vendido pelo Barcelona para o Paris
Saint Germain por R$ 846 milhões, o Santos recebeu cerca de R$ 30 milhões pela transação
decorrente do Mecanismo de Solidariedade, já que possui direito sobre 3,66% do valor de
cada negociação internacional envolvendo o jogador. Esse percentual é decorrente do
período em que Neymar jogou no time da Vila Belmiro: dos 12 aos 21 anos, sendo que o 12°
aniversário e o 21° aniversário não foram temporadas completas.

Transações Nacionais
O Mecanismo de Solidariedade também é previsto na legislação nacional (Lei Pelé), e é
aplicável a transações nacionais - ou seja, quando o jogador é transferido entre times
brasileiros. O percentual final máximo também é de 5%, como na regra da FIFA, mas a
distribuição conforme o tempo que o jogador passou na base do clube é diferente, seguindo
a tabela abaixo:
Aniversário
do jogador

% da Venda

por temporada completa

14° ao 17°

1,00%

18° ao 19°

0,50%

Como funciona essa oportunidade
O Santos, detentor do percentual de transferências futuras de jogadores formados em sua
base, decidiu realizar a cessão dos direitos creditórios decorrentes do Mecanismo de
Solidariedade. O clube irá ceder os direitos creditórios eventuais e futuros e compartilhar
com investidores o risco de não realização de transferências e a possibilidade de
transferência que resultem em valores acima dos aqui estimados. O valor total da oferta é
de R$30.739.500,00 representados em 614.790 tokens de R$50 cada. Esse valor é calculado
com base no valor de mercado destes jogadores, estimado no Transfermarkt em 11/08/2021.
O potencial de valorização ou desvalorização é composto: (i) pelo avanço da idade do
jogador, (ii) pelas possíveis transações de compra e venda dos jogadores, (iii) pela cotação
do Euro em 15/09/2021 e (iv) pelos percentuais de Mecanismo de Solidariedade que o Santos
possui desses jogadores.
Como o clube receberá os recursos no presente e os compradores de MBSANTOS01 poderão
receber quantias apenas futuramente, o valor a ser recebido pelo Santos já inclui um
desconto de 45% sobre o valor estimado do grupo de jogadores, que é de R$ 55.890.000,00.
Aplicando o desconto, chegamos ao valor da oferta de R$ 30.739.500,00.
A diferença entre valor esperado de recebimento em razão de vendas nacionais e
internacionais e o valor pago hoje ao Clube é um dos componentes de retorno do ativo.
Além disso, existe (i) a possibilidade de realização de mais transferências, (ii) a
possibilidade de negociações em valores superiores ao cenário-base (iii) a exposição do
investidor à variação do euro (que pode ser positiva) e (iv) a possibilidade de execução de
cláusulas de performance vigentes e futuras do grupo de jogadores.
Cláusulas de performance associam os pagamentos à performance de um jogador. Podem
incluir números como gols, assistências, partidas jogadas como titular, títulos, entre outros.
Caso o jogador atinja o número estipulado, o clube paga um valor extra além do valor
original da compra. Tais pagamentos podem aumentar o rendimento dos detentores de
MBSANTOS01.
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Do total de tokens, 16,92% (104.051 tokens, ou R$10.405.100) permanecerão retidos em favor
do Santos até a liquidação final da operação - ou seja, não há possibilidade de venda por
parte do clube. Isso é feito para garantir o alinhamento de interesses entre o clube e os
negociadores dos tokens.
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As estimativas de valor do grupo de jogadores, elaboradas com base nas informações
disponíveis em 11/08/2021., não constituem garantia por parte do Mercado Bitcoin, de
qualquer empresa de seu grupo, ou do Santos Futebol Clube.

Retorno financeiro ao investidor
Foram gerados 614.790 MBSANTOS01 de R$50,00, sendo que cada unidade de MBSANTOS01
representa contratos de cessão parcial. Esses contratos fundamentam o direito do detentor
do token de receber proporcionalmente os valores decorrentes das transferências
internacionais dos jogadores listados.
Assim que qualquer pagamento for recebido, o valor em reais será distribuído para os
detentores dos tokens, de acordo com as proporções adquiridas.
Os recursos são distribuídos para os detentores de MBSANTOS01 conforme ocorram
transações envolvendo os jogadores que compõem o grupo. Para estabelecer a lista final
de detentores de tokens que receberão os recursos, fica definida a data na qual o Clube
emite o invoice para recebimento do valor devido a título de Mecanismo de Solidariedade.
Dessa forma, o retorno ao investidor se dará através de pagamentos parciais oriundos dos
eventos mencionados acima somente, sem retorno do principal investido. (No caso da
compra de 1 token, o investidor não receberá o investimento inicial de R$ 50,00 por token).
Além disso, será possível negociar livremente o token após 4 meses.
Os tokens serão extintos quando não houver mais possibilidade de vendas futuras de todos
os jogadores listados, ou quando todos os jogadores atingirem a marca de 40 (quarenta)
anos, em um processo conhecido como ‘queima de tokens’.

Valor inicial MBSANTOS01
R$ 50
Prazo para recebimento
Variável de acordo com as vendas futuras e duração
de carreiras dos jogadores (entre outros fatores)*

Reserva do Clube Formador
16,92% dos tokens permanecerão com o clube
até o término do token.

Tokenização
Utilizamos o blockchain do Ethereum para gerar os
tokens representativos da cessão integral dos direitos
creditórios. Os tokens e o contrato inteligente podem
ser visualizados neste link.
* Entre outros fatores que podem surgir no decorrer da operação, conforme destacados no
item “Principais riscos”

Negociação no mercado secundário:
Abertura do mercado secundário:
Após 4 meses a partir da data do lançamento
Taxas*
Negociação em mercado secundário:
Executada: 0,30%
Executora: 0,70%
Saiba mais aqui
Local de negociação
Plataforma do Mercado Bitcoin

Formalização
Due Diligence do lastro das receitas realizada pelo CSMV Advogados, com ampla
experiência no campo de direito desportivo, constatou que:
O clube detém os percentuais do mecanismo de solidariedade listados acima; e
O clube encontra-se em dia com suas obrigações perante a FIFA.
O MBDA, como estruturador da oportunidade, emite tokens que representam um contrato
de cessão dos créditos decorrentes do direito do mecanismo de solidariedade. Assim, cada
detentor de token se beneficia sendo titular de uma parcela proporcional
(0,00016266% por token comprado) desses créditos a serem recebidos futuramente a
título de transferência de um dos jogadores que compõem a cesta.

Fatores relevantes para a análise
Além dos aspectos de apoio ao time, importante para qualquer torcedor, o Token da Vila foi
pensado para ser, também, uma aplicação. Para isso, modelamos o valor previsto dos
jogadores listados ao longo de sua carreira, de acordo com algumas variáveis:

Valor de mercado: o valor de mercado de cada jogador foi considerado
utilizando a ferramenta Transfermarkt, uma das maiores bases de dados
de futebol do mundo. O valor presente é atualizado durante a carreira do
atleta, levando em conta os aspectos 2 a 4, conforme destacados abaixo;

Idade do jogador: jogadores muito novos ainda devem se desenvolver, e os
jogadores mais experientes possuem um tempo de carreira previsto menor
e, por isso, raramente movimentam o mesmo valor de um jogador no auge
de seu potencial de idade, técnico e comercial;

Posição do atleta: a posição em que ele atua afeta o seu valor de mercado
e a possibilidade de transferência;

Liga/Campeonato: a liga em que o jogador atua influencia seu valor de
mercado e a possibilidade de transferência.

Com base nessas variáveis, o valor de €9.000.000 foi estimado como montante total
somado de vendas futuras dos jogadores listados e, com base nesse valor, que o desconto
aplicado pelo Santos na venda inicial foi calculado.

Principais riscos do produto
Os jogadores podem continuar no mesmo time. No caso, o detentor do token corre o risco
de não receber pagamento algum durante a existência da oportunidade, já que apenas
quando uma venda de um jogador que ainda tem contrato com um clube é realizada que
o detentor do token receberá pagamentos relativos à venda.
A rentabilidade da operação é relacionada a diversos fatores mencionados
anteriormente, que podem ou não ocorrer. Portanto, caso nenhum desses fatores ocorra, o
investidor não terá nenhuma rentabilidade na operação.
O valor do token não é protegido. As negociações durante o mercado secundário podem
alterar o valor do token, positivamente ou negativamente.
O mecanismo de solidariedade é apenas devido quando ocorrem transferências de
jogadores que ainda possuem contratos vigentes com os times. Caso qualquer um dos
jogadores da cesta seja transferido sem ter um contrato vigente no momento da transação,
não é devido nenhum valor ao Santos.

Principais riscos do produto
Pela regra da FIFA, o clube comprador é o responsável por realizar o pagamento do
mecanismo de solidariedade. Por quaisquer motivos alheios ao Santos ou a qualquer outra
parte envolvida, tal clube comprador pode impor obstáculos ao pagamento ou até mesmo
se recusar a fazê-lo, razão pela qual eventualmente pode se fazer necessária a
intervenção da FIFA, em casos de transferências de dimensão internacional, ou do órgão
judicante competente no âmbito da CBF, especificamente para os casos de mecanismo de
solidariedade nacional, em decorrência de transferências nacionais.
Por diversos motivos, os jogadores podem ter sua carreira encurtada de forma
imprevisível, o que modificaria a estrutura de retorno da oportunidade.
Podem ocorrer mudanças nas regras da FIFA referentes ao mecanismo de solidariedade.
Ressalte-se que avaliamos que esse risco é positivo no momento. A entidade está
estudando aumentar o valor do mecanismo de 5% para 7%, o que beneficiaria diretamente
os detentores dos tokens. Além disso, a FIFA está trabalhando em uma câmara de
compensação dos valores devidos a título de mecanismo de solidariedade, o que irá
aumentar a segurança quanto ao pagamento por parte dos clubes devedores.
Embora as receitas referentes ao mecanismo de solidariedade não tenham sido oneradas
ou tenham sofrido constrições judiciais, é possível que o risco de crédito do Santos afete
negativamente o pagamento dos créditos do mecanismo de solidariedade do produto.
A variação cambial pode impactar negativamente a composição de retorno do produto,
caso o real aprecie frente ao euro.

Saiba quem está por trás
O MBDA é uma #fmitech especializada em registros em blockchain e tokenização

de ativos reais, desenvolvendo projetos para construção de uma infraestrutura
para

investimentos

alternativos.

Seguiremos

fortes

em

nossa

missão

de

democratizar o acesso a ativos alternativos, elaborando não apenas um ativo com
relação atrativa de risco-retorno, como também possibilitando descontos mais
justos para os proprietários de ativos.
O Santos Futebol Clube, fundado em 14 de abril de 1912 por um grupo de 39 jovens

estudantes e comerciários de Santos, é o time brasileiro mais conhecido no mundo,
tanto por sua rica história que conta com dois títulos mundiais e três da Copa
Libertadores da América, quanto por praticar o futebol arte e pelo dom de revelar
jovens talentos para o mundo como Pelé e Neymar.
O Mercado Bitcoin é hoje a empresa de criptoativos mais segura e com maior

liquidez da América Latina. Com mais de 3 milhões de clientes e mais de 40 bilhões de
reais negociados, a empresa está transformando a relação das pessoas com o
dinheiro e busca elevar a experiência de quem vivencia essa revolução, entregando
o melhor serviço de negociação de ativos digitais com liberdade e credibilidade.

*Aviso Legal:
Este documento foi produzido e é de propriedade do MB Digital Assets (MBDA). As
estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações disponíveis ao tempo do
lançamento da oportunidade e baseadas no valor inicial determinado pelo detentor do
ativo e nas regras do mecanismo de solidariedade FIFA, são ilustrativas e não constituem
garantia de retorno por parte do Mercado Bitcoin, MBDA ou qualquer empresa do Grupo 2TM.
A rentabilidade de operações passadas desta natureza não representa garantia de
rentabilidades futuras.
Este documento é de natureza geral e não leva em consideração os objetivos específicos de
investimento, situação financeira, conhecimento, experiência ou necessidades específicas
de qualquer pessoa em particular, e não deve em nenhuma circunstância ser considerado
uma recomendação de aquisição e investimento.
Ao decidir adquirir e liquidar os tokens, os adquirentes deverão realizar sua própria análise e
avaliação da situação da oportunidade, bem como os riscos apresentados, o que inclui o
risco de perda do valor de aquisição do token (“principal”). O cliente deve buscar
aconselhamento sobre qualquer impacto que uma aquisição de token possa ter em sua
posição fiscal pessoal, sendo o único responsável pela gestão de seus assuntos fiscais e
jurídicos. Não fornecemos e não forneceremos consultoria jurídica ou tributária.

